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Singular tem novas
aprovações em vestibulares

O

número de alunos do Colégio
Singular e Singular Anglo,
aprovados em conceituadas
universidades de todo país, não para de crescer.
Nos vestibulares mais disputados, foram 738 classificações para a segunda fase da
Fuvest, Unicamp e Unesp. Um número bem superior ao ano passado, além de 100 aprovações
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Aiara Moura Spiergievich
Pub. e Propaganda - Mackenzie

Heloisa Reale Silva
Ciências Aturiais – PUC

Daniel Parazzi Schincariol
Administração - ESPM

no curso de Medicina, mais do que o dobro obtido nos exames de 2018, se comparado o mesmo período. Os singularianos também registraram aprovações em vários cursos de instituições de ponta como Mackenzie, Mauá,
FMABC, ESPM, Insper, PUC, Direito São
Bernardo, entre outras. Confira alguns alunos
que iniciam o ano como universitários:
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Amanhã começa a
2ª fase da Unicamp

Alunos destacam-se em
Olimpíadas Acadêmicas

Amanhã, segunda e terça-feira (dias
13, 14 e 15 de janeiro), a equipe de Amarelinhos
do Singular entrará mais uma vez em ação e
acompanhará os singularianos aprovados para a
segunda fase da Unicamp.
Formada por professores, diretores e
colaboradores do Singular, a equipe leva apoio
aos vestibulandos nos momentos que antecedem os exames. Este é mais um serviço exclusivo da rede de ensino.

Seja de Matemática, Química, Astronomia, Física, Biologia ou de outras áreas, as
Olimpíadas Acadêmicas abrem um leque de
oportunidades aos candidatos e os singularianos
conhecem bem esses benefícios. Até o momento referente ao ano de 2018, foram conquistadas 31 medalhas, totalizando 332.
Parte desse desempenho está atrelado
aos treinamentos promovidos pelo Singular, como o TOA – Treinamento para a Olimpíada de
Astronomia e Astronáutica, TOM – Treinamento para Olimpíadas de Matemática e o TOF Treinamento para Olimpíada de Física..
Segundo a coordenadora Raika
Tkatschuk, a participação em olimpíadas significa um incentivo ao estudo, novas descobertas
nos campos da Ciência e Tecnologia, podendo
até determinar a escolha da carreira profissional. “O resultado das provas é muito mais do
que medalhas, prêmios e diplomas de participação, também oferece benefícios no desenvolvimento de habilidades, as quais colaboram para o crescimento pessoal e acadêmico, inclusive
nos vestibulares”, explica.

Campanha do
Material Escolar
Durante todo o ano letivo, o Singular –
por meio do Singular Social - promove campanhas que visam colaborar com a comunidade
onde está inserido e a primeira deste ano é a do
Material Escolar, que segue até o dia 9 de fevereiro (sábado).
Serão arrecadados materiais novos e
usados, em bom estado de uso e conservação, e
todos os itens serão enviados para creches e orfanatos do Grande ABC. As doações podem ser
entregues em qualquer unidade do Colégio ou
Cursinho, cujos endereços podem ser encontrados no portal do Singular.
O Singular Social encerrou 2018 com
a arrecadação de cerca de 10 toneladas de roupas e mais 8 toneladas de alimentos, além de
centenas de quilos de ração para animais, brinquedos, produtos de higiene e limpeza, os quais
foram entregues em várias instituições do ABC.

Entre para o time
dos campeões
Os estudantes que desejam se preparar
para a próxima maratona de vestibulares com o
Singular Anglo, por meio do Extensivo ou Turma Medicina 2019 e não participaram dos concursos de bolsas já realizados, têm uma nova
oportunidade no próximo dia 16 (quarta-feira)
às 16h30 e 19h30, nas unidades de Santo André,
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
As inscrições devem ser feitas por meio do portal www.singular.com.br .
Os cursos preparatórios disponibilizam material didático totalmente atualizado,
aulas de Filosofia e Sociologia, maior quantidade de simulados, aprofundamento em redação,
lista complementar de exercícios, Cursos de
Imersão que envolvem conceitos aprofundados
de diversas disciplinas, Obras Literárias exigidas na Fuvest e Unicamp, Atualidades e aulas de
Medicina Aplicada, ministradas por médicos
que exploram os assuntos de Biologia cobrados
nos principais vestibulares.

Seleção de plantonistas
O Singular está recrutando estudantes
para seu quadro de plantonistas, que atuarão em
várias disciplinas em todas as unidades de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursinho. A
prova de seleção acontecerá na terça-feira (15) a
partir das 15 horas, na unidade Santo André do
Colégio Singular (rua Álvares de Azevedo, 222
– Centro).
Para participar, o interessado deve estar cursando em 2019 alguma graduação universitária em instituição com reconhecido conceito
e que seja aprovado no exame de seleção. As
inscrições podem ser realizadas no portal do
Singular.

Férias divertidas no
período integral
As férias do período Integral nas unidades do Singular são repletas de alegria e diversão. As atividades não se limitam ao espaço
escolar e os alunos também desfrutam de muitos
passeios.
Na última semana, as turmas embarcaram rumo a um divertido piquenique no Jardim
Botânico e na seguinte, as turmas conhecerão a
Sitiolândia – Parque Ecológico de Recreação
Infantil, em Caieiras; Parque Raphael Lazzuri,
em São Bernardo do Campo e Ecologic Park,
em Charqueada.

