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Aluna é aprovada em Medicina
na 2ª série do Ensino Médio

D

urante a maratona de vestibulares 2019 vários alunos tiveram excelente desempenho e
entre tantos destaques está Yasmin Gobatti Salemme, aprovada em Medicina na Uninove, ainda na 2ª série do Ensino Médio. Também foi a 2ª colocada no curso de Engenharia
de Biossistemas na Unesp,
aprovada em Farmácia e
Bioquímica na USP, Bacharelado em Ciência e Tecnologia na UFABC e em Engenharia Elétrica na FEI.
Segundo o supervisor Marcel Xavier de Souza, Yasmin é uma aluna que
não perde as oportunidades
de aprender sempre mais e
marca presença em todas as
atividades extras oferecidas pelo Singular, como os
treinamentos das olimpíadas acadêmicas - nas quais ganhou algumas medalhas, do Força Total que aprofunda os conceitos de várias disciplinas solicitadas nos exames,
projeto de redação e simulados, dentre outras.
“Yasmin é a prova da eficácia dessas atividades.

Quanto mais o aluno participa de tudo o que oferecemos, maiores as chances de ser aprovado
nos vestibulares”, explica.
A história de aprovações de Yasmin teve início no ano passado, quando ainda na 1ª série do Ensino Médio, foi
aprovada em 43º lugar no
curso Ciência do Esporte na
Unicamp. Ela conta que participa dos processos seletivos para vivenciar a dinâmica dos vestibulares e das provas da segunda fase. “Desde
o 8º ano estou lendo a lista de
livros obrigatórios da Fuvest
e Unicamp e procuro aproveitar tudo o que o Singular
oferece para eu conquistar a
sonhada vaga de Medicina
numa universidade pública”.
Como sempre estudou no Singular, desde o Maternal, Yasmin internalizou o
lema aula dada, aula estudada e mantém uma
rotina diária de estudos, com um cronograma
focado nas matérias que têm mais dificuldade,
deixando é claro, um tempo livre para as atividades de lazer.

Mais vagas conquistadas no vestibular
O número de aprovações no Colégio
Singular e Singular Anglo já passa de 1,2 mil em
conceituadas universidades públicas e particulares. Desse total, 160 são em Medicina; mais
de 600 em universidades públicas, além de

outras centenas em universidades como
Mackenzie, PUC/SP, Mauá, Metodista, Insper,
FEI e Termomecânica.
Confira mais alunos que fazem parte
do time de universitários:

Bruna Braga

Bruno Schiavone

Bruno Rigoni

Carolina Okuma

Daniel Silva

Eng. Ambiental e Sanitária
UFLA – 12º lugar

Eng. de Computação
UTFPR – 14º lugar

Eng. de Energia
UERGS – 10º lugar

Agronomia
UFRRJ – 24º lugar

Biotecnologia
Unipampa - 15 º lugar

Paulo Freo

Carolina Leite

Nicole Yasmin Cruz

Letícia Tiossi

Lara Martins

Pub. e Propaganda
Mackenzie e PUC

Eng. Biomédica - PUC
Fármacia- Mackenzie

Direito
Direito SBC

Jornalismo
PUC

Nutrição
Mackenzie

Apaixonados por xadrez
têm encontro marcado
No último dia 20, o Colégio Singular
Santo André iniciou os Encontros Enxadrísticos, uma atividade aberta para alunos da escola,
ex-alunos, amigos e familiares, que acontecem
toda quarta-feira, das 18 às 21 horas, no espaço
de xadrez, na área de convivência da unidade.
Os participantes aprendem sobre regras do jogo, estratégias e recebem dicas, já que
este esporte é uma ótima ferramenta que ajuda a
desenvolver a capacidade de concentração, reflexão mental, memorização, raciocínio lógico,
elaboração de estratégias e tomada de decisões.
O xadrez também é um complemento importante no auxílio à aprendizagem de outras
disciplinas.

Seleção de plantonista
O Singular Anglo está formando seu time de plantonistas e, desta vez, as vagas são para estudantes do curso de Licenciatura em Letras, que atuarão como corretores de redação
nas unidades Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul.
Para participar, o interessado deverá
estar cursando a graduação em instituição de ensino de qualidade reconhecida e as inscrições
para a prova de seleção devem ser feitas no portal do Singular até a véspera do exame, agendado para o dia 28 de fevereiro às 15 horas.

Cursinho inicia aulas
Nos dias 26 e 27 (terça e quarta-feira),
o Singular Anglo iniciará as aulas do Extensivo
2019 e do Turma Medicina, períodos manhã e
tarde. Além da qualidade do ensino, o vestibulando pode obter descontos ao participar dos
concursos de bolsa.
A avaliação acontecerá na quarta-feira
(27) às 16h30 e 19h30, nas três unidades do Cursinho, de Santo André, São Bernardo do Campo
e São Caetano do Sul. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal.

Oficina tecnológica Mind Makers amplia atuação
Em breve, os alunos do Ensino Fundamental reiniciam as aulas do programa extracurricular Mind Makers, com o terceiro módulo.
A nova fase estará focada na Preservação, Sustentabilidade e Reciclagem, Internet, IoT (Internet das Coisas), Biomas e Cadeias Alimentares,
Pixels, Cores e 3D e Sistema Binário.
Os alunos prosseguirão resolvendo desafios, de forma lúdica e divertida, empregando
o conceito de algoritmo e seus componentes lógicos como laços, funções, condições, operadores relacionais, comparativos e eventos.
De acordo com a coordenadora Elizama Zamborlini, o Mind Makers é muito mais do
que um curso de programação e robótica. Com
ele, os alunos desenvolvem o pensamento lógico e computacional e têm a oportunidade de

buscar soluções em grupo para os mais variados
problemas, além de colocar a mão na massa,
construindo robôs e dispositivos que atendam a
essas necessidades.
A partir deste ano, o programa será
oferecido para os alunos da Educação Infantil, a
partir dos 4 anos, 1º ano do Ensino Fundamental
e também 1ª série do Ensino Médio.

Elizama Zamborlini entre os professores do Mind Makers

