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Singularianos conquistam bolsas
de 100% no curso de Medicina

U

m grupo de oito singularianos
acaba de ser aprovado na Universidade Nove de Julho, com
bolsas de estudos de 100%. Essas conquistas
confirmam a qualidade do ensino do Singular e
do curso Turma Medicina, lançado no início de
2018 com vários diferenciais e focado na preparação para esse concorrido curso.
Ministrado em período integral, o Turma Medicina oferece além dos conteúdos das

disciplinas convencionais, Cursos de Imersão,
com aulas aprofundadas de temas que possuem
maior exigência nos vestibulares, Obras Literárias e Atualidades. Tem ainda as aulas de Medicina Aplicada, conduzidas por médicos.
O curso contempla também a intensificação dos simulados envolvendo provas de vestibulares de Medicina e acesso aos plantões de
dúvidas presencial e virtual – chamado Plurall –
via tablets ou smartphones. Confira os bolsistas:

Aline Batista

Giulia Verotti

Gabrielle do Amaral

Patrícia Xavier

Letícia Macedo Garcia

Taynara de Oliveira

Luiz Felipe Marchioni

Bárbara Mazzoni

Não esqueça do seu pet nas férias
Durante os meses de dezembro, janeiro e julho, o número de animais abandonados
aumenta, chegando a mais de 30 milhões, já que
as famílias viajam em férias e às vezes não têm condições de levá-los.
Para evitar que essa
estatística aumente, a ESPA Equipe Singulariana de Proteção
aos Animais orienta que o mais adequado é deixar o pet com alguém, que
pode ser um amigo ou vizinho que
goste de animais e não irá viajar.
No caso de cães, é importante
manter o hábito de passear, sempre com coleira e guia, para conter
a ansiedade e amenizar a saudade.
Há profissionais especializados em cuidar de cães e gatos na residência dos donos, cujos
prestadores de serviços podem ser
contatados por meio do aplicativo
Dog Hero. Informe-se sobre os
serviços e converse com pessoas
que já se utilizaram deles. Outra
opção é deixar o animal em um hotel especializado, mas antes vale visitar o local, verificar o

espaço e tratamento.
Se o animal for incluído na viagem,
esteja atento aos detalhes já que ele pode estranhar o local e fugir, principalmente os gatos.
Veja se o local é seguro contra fugas, se
há muros e portões adequados.
Em se tratando de gatos é essencial que o imóvel tenha tela de proteção nas janelas para evitar quedas.
Se o animal tiver medo de fogos de artifício, analise com o veterinário como proceder, existem
medicamentos que atenuam o
pavor, trazem conforto e evitam fugas decorrentes do estado de pânico.
“Jamais abandone o
animal. Ele é incapaz de sobreviver sozinho, pois sente
fome, sede, medo, ansiedade e saudade. Seja um dono
responsável. Divirta-se nas
férias, mas tome as providências para que o seu animal fique bem”, explica Roseli Denaldi, coordenadora da ESPA.

Período integral especial

Aluno encanta Europa
em apresentação musical

Para os pais de alunos que não conseguem tirar férias neste período do ano e não têm
aonde deixar os filhos, o Singular é a solução. A
fim de proporcionar tranquilidade e comodidade a essas famílias, o Singular Júnior abrirá suas
portas no dia 2 de janeiro e as demais unidades
(Liceu Monteiro Lobato, São Bernardo e São
Caetano) no dia 7, para receber as crianças em
período integral.
Até o retorno das aulas, os alunos participarão de uma série de atividades recreativas,
supervisionadas por monitores e professores,
como oficinas, gincanas, brincadeiras, esportes
e muito mais. Para informações, procure a unidade Singular mais perto de você.

Concurso de ilustração
da OBF premia estudante
A aluna Gabriela Fracaroli Melendes,
da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Singular Santo André, garantiu o 2º lugar no concurso
de ilustração Richard Feynman e a Ciência,
uma atividade paralela desenvolvida pela OBF
- Olimpíada Brasileira de Física.
O concurso de ilustrações tem a finalidade de estimular a produção artística dos participantes, visando o estudo dos fenômenos da física de uma maneira dinâmica. O tema foi escolhido em razão do centenário do nascimento
do físico norte-americano.

Quando o assunto é música, o aluno
Felipe Massari, da 3ª série do Ensino Médio
tarde de Santo André, arrasa. Ele estuda canto
erudito na Fundação das Artes de São Caetano
do Sul e desde que descobriu esse dom, o singulariano já cantou em sua formatura do Ensino
Fundamental II, em festas de debutantes, saraus, bares e restaurantes, inclusive em um hotel
no Principado de Andorra, um país do sudoeste
da Europa.
“Na hora de cantar, não é só a voz que
importa. Conhecer e entender a música é fundamental. Para mim, cada música é como se fosse
um minifilme”, define. Entre seus ídolos estão
Frank Sinatra, Liza Minelli, Bon Jovi, Tom Jobim e Plácido Domingo, entre outros.

Foco nas 2ª fases
Esta é a palavra de ordem para
quem foi aprovado para as segundas fases
da Unicamp e Fuvest. Por isso, o Singular
Anglo dará continuidade ao programa de
Revisões Especiais no dia 2 de janeiro e seguirá com ele até o dia 12, em todas as
unidades.
Além das revisões, também é possível acessar no portal do Singular o link do
Anglo Resolve, um canal com centenas de
questões de vestibulares resolvidas.

