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Singular é recordista em
aprovações nos vestibulares

A

cada dia aumenta o número
de aprovações do Colégio
Singular e Singular Anglo,
com a divulgação de novas listas, a rede de ensino consagra-se como recordista na região do
ABC. Os números falam por si, pois para a segunda fase da Fuvest, Unicamp e Unesp foram
738 classificações e outras centenas em universidades de ponta.

Realizar o sonho de conquistar uma
vaga na universidade está atrelado a muita garra, determinação e empenho dos estudantes,
além de um sistema forte e competente equipe
pedagógica. O Singular preocupa-se com a formação completa fornecendo todo o alicerce para que o aluno seja um cidadão e profissional
respeitado no mercado de trabalho.Veja abaixo
alguns alunos que alcançaram o sucesso!

Abner Sidnei Greco
Engenharia
Mauá

Mirelly Moreira Nascimento
Ana Beatriz da Silva
Jornalismo
Relações Internacionais
Cásper Líbero e Metodista
PUC-SP

João Vitor Marchioli
Engenharia Mecânica
FEI

Júlia Fanti de Brito
Biomedicina
São Camilo

Lucas Cervantes Luz
Eng. de Controle de Automação
Termomecânica

Matheus Silva Duarte
Engenharia Agronômica
Ifsuldeminas

Liege Pavani
Arquitetura
UniSantos

Garanta sua vaga na universidade
Antes de iniciar os estudos para os vestibulares, o candidato precisa saber que a preparação é fundamental e deve ser realizada em
uma instituição de ensino forte e tradicional, como é o caso do Singular Anglo. Na rede, os candidatos contam com a tradição e experiência de
mais de 50 anos e professores capacitados que
tratam as habilidades e necessidades de cada
aluno de forma individualizada, priorizando o
equilíbrio mental, emocional, físico e técnico.
Outra grande vantagem oferecida pelo
Singular Anglo é a oportunidade de obter descontos financeiros de acordo com o seu desempenho por meio do concurso de bolsas. Para
os cursos preparatórios Extensivo 2019 e Turma
Medicina, o concurso está agendado para a próxima quarta-feira (23) às 16h30 e 19h30 nas

unidades do cursinho de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
As inscrições podem ser realizadas por
meio do portal www.singular.com.br

105 conquistas no curso de Medicina
Nesta semana, o Singular alcançou a
marca de 105 aprovações no concorrido curso
de Medicina, representando mais do que o dobro no mesmo período de 2018. Até o fim da

Alessandra Castaldoni
UniFacef

Victória Paschoaletti
Uninove

temporada, com a divulgação de novas listas, a
quantidade deverá surpreender ainda mais.
Confira quem são os futuros profissionais da saúde:

Rodrigo Gerbelli
USCS

Sophia Garbulio Amaral
FMABC

Estudantes celebram
formatura

Singulariana estreia em
esporte de inverno

Para finalizar mais uma fase da vida
estudantil, o Liceu Monteiro Lobato promove
na próxima sexta-feira (25) a partir das 21 horas, a formatura dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II, no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André (rua São Pedro, 345).
A solenidade de formatura contará
com cerimônia de colação de grau, seguida por
baile de gala e coquetel, além de
muita música.
Alunos e familiares
serão recebidos pelas
equipes pedagógica e
de direção.

O Comitê Olímpico Internacional
(COI) acaba de incluir a disputa feminina do
monobob (trenó) na próxima edição dos Jogos
de Inverno, em 2022. Com a decisão, o Brasil
iniciou um projeto para a categoria, tendo
como destaque a exaluna Marina Tuono.
Ela estreou no esporte
no último dia 10 de
janeiro durante o
Women's Monobob
Event, em Calgary, no
Canadá, garantindo a
sétima colocação.

