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Singular domina as
aprovações em Medicina

O

ano nem começou e o Colégio
Singular e Singular Anglo já
dominam as aprovações em
Medicina, considerado o curso mais concorrido
do vestibular 2019. Até agora são 91 aprovações
em conceituadas universidades como USCS,
Uninove, PUC/Sorocaba, UMC, Medicina
ABC, Anhembi-Morumbi, Santa Maria, São
Camilo e Santa Marcelina.
Parte desse sucesso é atribuída ao preparatório Turma Medicina, que teve início em
2018 e visa proporcionar um aprofundamento

maior nos conteúdos exigidos nos principais e
mais importantes vestibulares de Medicina do
país.
De acordo com o supervisor de vestibulares, Marcel Xavier, os primeiros frutos já
estão surgindo, além da certeza de estarem no
caminho certo. “Neste primeiro ano de funcionamento do Turma Medicina já é possível mensurar sua qualidade, que atingiu as expectativas
e em breve deverá superar a marca de 100 aprovações”, revela.
Confira alguns dos futuros médicos:

Bianca de Castilho
PUC/Sorocaba e USCS

Isabella Pruaño Inglesi
USCS e UMC

Yuri Oliveira Barreto
Universidade Santa Maria

Cybelle de Oliveira
Unicid

Gabriel Medeiros da Silva
Medicina ABC

Henrique Moschetta Ferreira
Uninove, São Camilo e USCS

Curso preparatório realiza primeiro
concurso de bolsas de 2019
A fim de iniciar a preparação para a
próxima maratona de vestibulares, o Singular
Anglo promoverá o primeiro concurso de bolsas do ano para o Extensivo e Turma Medicina
2019, no próximo dia 9
de janeiro (quarta-feira).
A prova será realizada
em dois horários, às
16h30 e 19h30, simultaneamente nas unidades
de Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul.
Com os cursos
preparatórios, os vestibulandos estarão aptos a
conquistarem vagas nas melhores universidades do país. Eles dispõem de vários recursos e

uma equipe de professores que faz das aulas
verdadeiros shows de conhecimento e por meio
da convivência transmite confiança, já que o
aluno é treinado ao longo do ano para ter
equilíbrio mental, emocional, físico e técnico.
Outras ferramentas
também colaboram para
o sucesso dos candidatos, como o Projeto de
Redação que permite a
eles aprimorarem técnicas de escrita, além dos
Cursos de Imersão, aulas
de Atualidades e muito mais.
Informações e inscrições para o concurso no portal www.singular.com.br .

ESPA encerra 2018 com
Famílias têm espaço
resultados positivos
na Escola da Inteligência
O Colégio Singular, por meio da ESPA
– Equipe Singulariana de Proteção aos Animais,
completou 10 anos de atuação em 2018 com
ótimos resultados. Durante as feiras de adoção,
em parceria com a OAB Santo André, registrou
a adoção de 142 animais, sendo 111 cães e 31
gatos. Desde outubro de 2016, quando teve início o apoio, 318 pets ganharam um novo lar.
A Feira de Adoção é apenas uma das
ações promovidas pela Equipe de Proteção, pois
ao longo do ano também são realizadas campanhas de arrecadação de ração e de dinheiro,
com a venda de camisetas ligadas à causa animal, destinado à castração e vacinação dos animais abandonados.

Com o desafio de orientar os alunos
para que sejam autores de suas próprias histórias, o Colégio Singular inseriu em sua grade
curricular a Escola da Inteligência, projeto do
psiquiatra e escritor Augusto Cury.
Neste projeto, as famílias também têm
vez e durante o último ano participaram de forma envolvente do conteúdo, por meio do Curso
de Pais da Escola da Inteligência, cuja finalidade é contribuir para a melhora do relacionamento entre pais e filhos por meio de reflexões
e dinâmicas.
O Programa envolve alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, com a abordagem
de assuntos do dia a dia, como o desenvolvimento da inteligência saudável e a autoconsciência, a importância da educação na formação
da personalidade e formas para superar frustações e ofensas, como bullying.

Entre os melhores
Chegou ao fim mais uma fase do concurso Cartaz sobre a Paz, promovido pelo Lions
Clube Internacional. Entre os premiados está
Mariana Morita, aluna do Singular Júnior, que
levou como prêmio uma caixa de pintura. Neste
ano o tema foi A bondade
importa.
O concurso tem a finalidade de incentivar a
expressão da criatividade
dos estudantes, suas percepções sobre a paz e conta com várias fases. A premiação internacional será
realizada na sede da ONU,
em Nova York.

Amarelinhos
em ação
A Equipe de Amarelinhos do Singular está de volta e com bastante disposição. Amanhã e segunda-feira (7) acompanhará a 2ª fase da Fuvest. Na quinta-feira
(10), também marcará presença no vestibular da Fundação Lusíada (Medicina Santos).
Essa Equipe é composta por professores, coordenadores, diretores e funcionários do Singular que tem como missão levar
apoio e tranquilidade aos vestibulandos nos
momentos que antecedem as provas.

