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Singulariana é premiada
no Desafio de Redação

N

esta semana foram divulgados
os ganhadores
da 12ª edição do Desafio de Redação, promovido pelo Diário do
Grande ABC e correalizado pela
USCS – Universidade de São
Caetano do Sul. O Colégio Singular esteve representado na premiação pela aluna Maria Clara
Ribas Mendes Gontijo, do 6º ano
do Liceu Monteiro Lobato, a qual
foi a segunda colocada na categoria 1 – 6º e 7º anos do Ensino
Fundamental II, entre 34 mil
redações.
O tema deste ano foi

Uma Atitude Sustentável Pode
Mudar o Mundo e a singulariana
foi contemplada com uma TV.
De acordo com a estudante, ela participou do concurso porque gosta muito de escrever, mas não imaginava ganhar e
nem desconfiava que teria premiação. Além disso, revela que
não foi difícil escrever sobre o
tema, já que o assunto é de seu interesse e a inspiração veio de seu
dia a dia, já que evita usar itens
que degradem o meio ambiente.
“No futuro penso em ser escritora,
quem sabe até escrever uma série”, revela.

ESPA promove Feira de adoção animal e incentiva
guarda responsável
Hoje a partir das 9 horas, a ESPA Equipe Singulariana de Proteção aos Animais e
a OAB/SP – Santo André promoverão a tradicional Feira de Adoção Animal, no estacionamento da instituição jurídica (avenida Portugal,
233 – Centro). O evento é aberto para toda comunidade e a entrada é gratuita, mas quem quiser colaborar com a causa, poderá doar um quilo
de ração animal para os protetores cadastrados.
Ao adotar um pet, os candidatos recebem informações sobre guarda responsável e
orientações jurídicas e é preciso apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e ter a concordância da
família.
A Feira é apenas uma das ações promovidas pela ESPA, a qual se preocupa com o
grave problema social de abandono dos ani-

mais nas ruas. O projeto também faz parte da
grade curricular do Colégio Singular e, ao longo
do ano, realiza campanhas de arrecadação de
ração e de dinheiro, por meio de venda de camisetas do projeto, para promover a castração e vacinação de animais abandonados.

Fuvest reúne Equipe de Amarelinhos
Para muitos vestibulandos, amanhã
será o dia mais esperado do ano, já que acontecerá a primeira fase da Fuvest. Para tranquilizar
e apoiar ainda mais os seus alunos, a Equipe de
Amarelinhos do Singular
estará presente nos locais
de prova, levando apoio e
muita energia positiva.
No Singular, a
preparação para a maratona de vestibulares começa ainda na 1ª série do
Ensino Médio, por meio
de diversos simulados,
plantões de dúvidas,
equipe de professores altamente capacitados e
metodologia de ensino que garante excelente

desempenho nos processos seletivos.
Para quem vai prestar o exame da
Fuvest, não esqueça de separar com antecedência o documento original com foto e levar caneta esferográfica – de
tinta azul, usar roupas leves e confortáveis, alimentar-se bem e sem exageros, levar para a prova
barras de cereal, chocolate e água.
Hoje, a Equipe de
Amarelinhos também
estará presente no vestibular de Medicina da
USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Cursinho promove
revisões para as 2ªs fases

Torneio de Xadrez
agita alunos

A partir do dia 27 (terça-feira), as unidades do Singular Anglo iniciarão as revisões
para as segundas fases dos principais vestibulares do país. A atividade segue até o dia 22 de dezembro (sábado) e será retomada no dia 2 de janeiro de 2019. O conceito abordado nessa revisão estará focado em questões dissertativas,
com apoio de material didático totalmente
atualizado. Mais informações pelos telefones
4990-4193 / 4125-7034 / 4229-6059.

Na quarta-feira (28) às 18h30, o professor Carlos Daniel Kochenborger realizará
mais uma edição do Torneio Intersingular de
Xadrez, na Área de Convivência do Colégio
Singular de Santo André.
O resultado do torneio e a classificação nos Jogos Escolares 2018 servirão de base
para a seleção da equipe que representará a família singulariana nos Jogos Escolares de Santo
André em 2019.

Coral singulariano
no Shopping ABC
Segunda-feira (26) às 20 horas, o Coral Infantil do Singular Júnior
promete emocionar o público durante
apresentação de músicas natalinas no
Shopping ABC, em Santo André. O coral é composto por cerca de 30 alunos
do Ensino Fundamental I.

Prepare-se para os
processos seletivos 2020
Os estudantes que desejam garantir
uma vaga na universidade não podem ficar de
fora dos cursos preparatórios Extensivo 2019 e
Turma Medicina, os quais já estão com matrículas abertas e inscrições para o tradicional concurso de bolsas.
A atividade acontecerá às 16h30 e
19h30 nas três unidades do Singular Anglo, localizadas em Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul. O valor do desconto será proporcional ao desempenho de cada
candidato.
Mais informações e inscrições no portal Singular.

Vestibulandos participam
de Sexta Aula festiva
Amanhã, a partir das 20 horas, professores e alunos do Singular têm encontro marcado na Sexta Aula – After Fuvest, que acontecerá
na Loop Music (rua das Figueiras, 1382 - Santo
André).
Após intensa preparação para o principal vestibular do país, os estudantes relaxarão e
desfrutarão de boa música com as bandas de
professores The Teacher's Fire Band e Aula Extra, além dos DJ´s Marcel Xavier, Caio Zampol, Patrick e Vilella, que estarão no comando
das pick'ups.
Ingressos antecipados ainda estão à
venda nas unidades do colégio e cursinho. Confira o endereço das unidades no portal do Singular www.singular.com.br .

