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Singular garante mais
aprovações em Medicina

E

stá comprovado que o Colégio
Singular e o Singular Anglo
são as instituições de ensino do
ABC que mais aprovam alunos nos principais
vestibulares do País. Somente no curso de Medicina, o número de aprovados neste segundo
semestre chega a 66.

Heitor Augusto Lemos
Uninove

Natália Santos
Uninove e USCS

Para alcançar esse excelente resultado,
o Singular disponibiliza o curso preparatório
Turma Medicina, com aulas direcionadas e específicas, palestras, plantões de estudo e diversas outras atividades.
Confira quem são os futuros médicos
singularianos:

Eloah Filippetti
Uninove

Raphael Bueno
Faceres

Matheus de Rossi
Mandic

Thais Miguel
Unaerp

Concurso de bolsas está
com inscrições abertas

OBMEP premia
singularianos

Os estudantes que desejam garantir
uma vaga na universidade no próximo ano podem contar com a excelente qualidade de ensino
do Singular Anglo Vestibulares, que envolve
material pedagógico diferenciado, plantões presenciais e online, diversos simulados ao longo
do ano e uma equipe de professores altamente
capacitada.
Para que a combinação seja ainda melhor, as unidades Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul promoverão no
próximo dia 5 (quarta-feira) às 16h30 e 19h30,
um concurso de bolsas para os cursos Extensivo
e Turma Medicina. Mais informações podem
ser obtidas no portal www.singular.com.br.

Um grupo de alunos conquistou nesta
semana oito medalhas na OBMEP – Olimpíada
de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Com a conquista dessas medalhas, o Singular chega ao total de 332, obtidas em olimpíadas do conhecimento. As premiações ocorreram
em todos os níveis de 6º ano do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio.
Parte desse excelente desempenho dos
estudantes está atrelado aos treinamentos promovidos pelo Singular, como o TOA – voltado
para a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica,
que estimula, incentiva e aprofunda o conhecimento em diversas áreas, contribuindo também
na preparação para os vestibulares.

Cursinho inicia preparação para as 2ª fases
Após a realização da primeira fase da
Fuvest, no último domingo (25), inicia-se uma
nova maratona para os candidatos que, em breve, participarão
da segunda fase dos principais
vestibulares. Para o Singular,
seu trabalho só encerra com a
efetivação da matrícula do aluno na universidade e, agora, o
importante é ter foco, equilíbrio,
evitar os exageros das festas de
fim de ano e fazer muitos
exercícios.
De acordo com o diretor de vestibulares Paulo Roberto De Francisco, na reta final é
preciso ter disciplina e intensificar a rotina, não dá para descuidar dos estudos. “Os próximos exames terão
questões dissertativas que exigem respostas

fundamentadas. Por isso, trace uma estratégia e
lembre-se que o avaliador prezará pelas resoluções bem elaboradas e com
analogias”, explica.
Atividades - Para
colaborar com o grande número
de singularianos aprovados para
as segundas fases dos vestibulares, o Singular Anglo promoverá várias aulas especiais, que
seguirão até o dia 22 de dezembro (sábado) e serão retomadas
no dia 2 de janeiro de 2019. A
revisão estará focada em questões dissertativas, com apoio de
material didático totalmente
atualizado.
Mais informações podem ser
obtidas nos telefones 4990-4193 / 4125-7034 /
4229-6059.

Alunas são destaque em
competição de Judô

Hoje tem exame
internacional

A cidade de Itajaí, em Santa Catarina,
sediou o Meeting Interestadual Interclubes de
Judô. Duas alunas do Singular representaram o
Estado de São Paulo na competição, sob a orientação da sensei Ana Carolina Pereira.
Carolina Massafera, do Liceu Monteiro Lobato, participou na categoria sub-15 meio
médio e garantiu o 3º lugar. A aluna Laura Malta, do Colégio Singular Júnior, participou na
categoria sub-15 meio pesado e ficou com a 5ª
colocação.
Segundo a sensei, para conseguir a
classificação as atletas disputaram três eliminatórias. “O nível da competição foi altíssimo. A
conquista coroou todo o trabalho realizado e a
dedicação das atletas, que envolveu sacrifícios
e disciplina”.

A partir das 8 horas, o Singular Santo
André, por meio do Singular Idiomas - polo
examinador da University of Cambridge, sediará os exames YLE Starters e FCE (First
Certificate in English) – nível avançado. Na segunda-feira (3), será a vez dos exames PET
(Preliminary English Test) – nível intermediário e Ket (Key English Test) – nível elementar, às
9 e 12h30, respectivamente.
Já é uma tradição do Singular conquistar ótimo desempenho nessas avaliações, pois
estão atreladas ao projeto pedagógico, voltado
para as quatro habilidades da língua inglesa –
audição, fala, escrita e leitura.

Cantata de Natal
No dia 3 (segunda-feira) às 19 horas, o
Colégio Singular São Bernardo promoverá, no
Ginásio Poliesportivo, uma Cantata de Natal,
que promete emocionar os familiares e convidados com a apresentação de músicas natalinas.

