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Show de aprovações
é com o Singular

N

os próximos dias, os maiores
processos seletivos do país
darão continuidade a divulgação das listas de aprovados. O Colégio Singular
e Singular Anglo estão bastante otimistas, já que
até o momento foram conquistadas centenas de
classificações singularianas em importantes
universidades, além do curso de Medicina que
registrou mais que o dobro de aprovações no
mesmo período do ano passado.

Natália Gastaldo
Medicina
USP

Ana Júlia Pina
Medicina Veterinária
UFRB

Andressa Yohanna da Silva Guilherme Felipe Santana
Ciências Biológicas
Automação Industrial
UFRJ
Fatec

Por mais um ano, o Singular deve se
firmar como a instituição de ensino que mais
aprova na região do ABC e o segredo de todo o
sucesso está no sistema de ensino e equipe pedagógica, pois no Singular, o aluno tem uma formação completa e recebe todo o alicerce para
alcançar a vaga almejada.
Confira abaixo alguns alunos que iniciam 2019 como universitários! Outras aprovações podem ser conferidas no portal.

Giovanna Rocha
Direito
UFPR

Isadora Rodrigues
Enfermagem e Obstetrícia
UFRJ

Bryan Anthony Senske
Cinema
FAAP

Wilson Vinícius Auriani
Ciências Exatas
UFPR

ESPA promove Feira
de Adoção Animal

Alunos retornam
às aulas

Hoje, a partir das 9 horas, acontece
mais uma edição da Feira de Adoção de Animais na OAB Santo André (Avenida Portugal,
233 – Centro), com entrada gratuita. Esta atividade conta com a importante participação do
grupo de voluntários do Colégio Singular que
integra a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais.
Em 2018, foram realizadas 12 feiras
que proporcionaram a adoção de 142 animais,
sendo 111 cães e 31 gatos. Desde outubro de
2016, quando teve início a parceria ESPA /
OAB, 318 pets ganharam um novo lar.
Segundo Roseli Denaldi, coordenadora da ESPA, a realização do evento só é possível
a partir do envolvimento de diversas pessoas,
como os protetores independentes que resgatam
os animais, os veterinários que avaliam a saúde
deles e os voluntários que cuidam da estrutura
do evento e fornecem orientações para as famílias adotantes.
Para adotar é necessário ser maior de
18 anos, ter a concordância de toda a família e
levar comprovante de endereço.

As férias chegaram ao fim e as unidades do Singular receberão seus alunos nos dias
29 e 30 de janeiro, com várias atividades pedagógicas e de integração para mais um ano letivo.
Os alunos da Educação Infantil e Fundamental I contarão com uma programação repleta de ações lúdicas e os alunos do Ensino
Médio e Ensino Fundamental II serão recepcionados em grande estilo pelas equipes de direção, coordenação, orientação e professores.

Cursos preparatórios
têm inscrições abertas
Para os estudantes que prestarão os
vestibulares de meio e final de ano, o Singular
Anglo já iniciou as matrículas para os cursos
Extensivo e Turma Medicina 2019, além de
concurso de bolsas, agendado para a próxima
quarta-feira (30) às 16h30 e 19h30, do cursinho
Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul.
Os cursos preparatórios oferecem Projetos de Simulados e de Redação, plantões de
dúvidas presencial e online, palestras sobre carreiras, aulas de Medicina Aplicada e muitos outros diferenciais. As inscrições são gratuitas e
podem ser realizadas no portal do Singular.

Campanha arrecada
material escolar
Até o dia 9 de fevereiro, o Singular Social realizará a tradicional Campanha do Material Escolar que visa arrecadar livros, cadernos,
lápis de cor, réguas, entre outros itens que normalmente são descartados com o início de um
novo ano letivo.
Toda a arrecadação será encaminhada
para creches e orfanatos da região do Grande
ABC e quem quiser colaborar poderá deixar sua
doação em qualquer unidade do colégio ou do
cursinho, cujos endereços estão disponíveis no
portal do Singular (www.singular.com.br).

Destaque mundial
O arquiteto e designer Marcelo
Rosenbaum, ex-aluno do Singular Santo André
(1987), vem ocupando os editoriais de revistas e
jornais do mundo. No ano passado, ele recebeu
o título de Professor Honoris Causa do Centro
Universitário Belas Artes, de São Paulo.
Recentemente, ganhou o RIBA 2018 Royal Institute of British Architects pelo projeto
de um complexo escolar
em Formoso do Araguaia,
no Tocantins. De acordo
com o ex-aluno, o prêmio
fortalece a compreensão
da arquitetura como ferramenta de transformação
social. “Sinto-me honrado de ter sido agraciado
com um RIBA”.

