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Singular bate recorde em
aprovações nos vestibulares

P

or mais um ano consecutivo, o
Colégio Singular e Singular Anglo destacam-se pela sua qualidade de ensino a cada lista divulgada de aprovações nos principais processos seletivos do
País. Até o momento já foram registradas mais
de 1,2 mil.
Neste ano foram identificados excelentes desempenhos, como por exemplo, cerca
de 260 aprovações na primeira chamada do
SiSu – Sistema de Seleção Unificada, sendo

mais de 20 delas em primeiros lugares; 150 em
Medicina; mais de 350 em universidades públicas, como USP, Unicamp, Unesp, Unifesp e
UFsCar.
Esse sucesso é fruto de um trabalho de
toda a equipe do Singular, que envolve professores altamente capacitados e comprometidos
com a missão de ensinar, material pedagógico
moderno e atualizado, além de vários recursos
tecnológicos voltados à educação. Confira alguns dos mais novos universitários.
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Grandes conquistas em Medicina
No concorrido curso de Medicina, as
aprovações não param e boa parte delas é de alunos que participaram do Turma Medicina, lançado no ano passado e com foco totalmente voltado à área médica.
O curso possui grade curricular diferenciada e maior número de aulas, proporcionando ao estudante a possibilidade de amplia-

las de acordo com suas necessidades. Ao longo
do ano também são aplicados vários simulados
com base em vestibulares de conceituadas universidades públicas e particulares e algumas aulas são ministradas por médicos professores, inclusive em campus universitário.
Conheça mais sobre o Turma Medicina no portal e faça como os estudantes abaixo:
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Exames de Cambridge
aprovam 100%
O Singular Idiomas - polo examinador
da University of Cambridge - obteve 100% de
aprovação de seus alunos que participaram dos
Exames de Cambridge, o qual avalia a aptidão
linguística nas situações cotidianas. Os exames
aplicados foram YLE Startes (Young Learners
Startes) - voltado para o público infantil; FCE
(First Certificate in English) – avançado; PET
(Preliminary English Test) – intermediário - e
Ket (Key English Test) – elementar.
A aprovação nos Exames proporciona
ao estudante vários benefícios. O singulariano
Lucca Amorim Duda de Assis, por exemplo,
aprovado no FCE em 2017, conseguiu eliminar
todas as aulas de inglês
do curso de Jogos Digitais, no qual foi aprovado na Fatec neste ano de
2019.
Como se não
bastasse, ele também foi
elogiado pela coordenadora da instituição por
seu desempenho e oralidade na língua inglesa.

Treinamentos para
Olimpíadas Acadêmicas
Todos os anos, os singularianos conquistam importantes colocações nas competições acadêmicas.
Esse desempenho é atribuído aos treinamentos específicos: TOF – Treinamento para
Olimpíadas de Física; TOA – Treinamento
para Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica
e TOM – Treinamento para Olimpíadas de
Matemática.
A atividade também aprofunda o conhecimento em diversas áreas acadêmicas, permitindo a ele conhecer suas habilidades e a prepará-lo para os desafios. Em Olímpiadas Acadêmicas, o Singular soma mais de 330 medalhas.
Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (11) 4990-2000 – ramal 250.

Concurso de bolsas
Para o Singular Anglo, ser aprovado
no vestibular depende de uma receita: muito estudo, dedicação e preparação forte. No Cursinho do Singular, o candidato conta com a experiência de mais de 50 anos e professores que tratam os alunos de forma individualizada.
Outra grande vantagem é oferecer aos
vestibulandos a possibilidade de conquistar
descontos, de acordo com seu desempenho, por
meio do concurso de bolsa de estudos, nos
cursos Extensivo 2019 e Turma Medicina. As
próximas avaliações serão realizadas nesta
quarta-feira (20) às 16h30 e 19h30, nas três unidades do cursinho. As inscrições estão disponíveis no portal www.singular.com.br .

Encontre um amigo
na Feira de Adoção
Hoje a partir das 9 horas, o estacionamento da OAB Santo André (avenida Portugal,
233 – Centro) será palco de mais uma edição da
Feira de Adoção de Animais, promovida em
parceria com o Colégio Singular, por meio da
ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais.
Quem estiver interessado em encontrar um novo amigo, basta visitar a Feira de
Adoção. Porém, é preciso ser maior de 18 anos,
ter a concordância de toda a família e levar comprovante de endereço.
Na última edição do evento, em 26 de
janeiro, 21 animais ganharam um novo lar, sendo 10 cães e 11 gatos, dentre os quais estava o
gato Leopoldo, adotado por Paulo Roberto De
Francisco, diretor de Vestibulares do Singular.
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