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Treineiros do Ensino Médio
conquistam vaga na USP
Até o momento, o Colégio Singular e
Singular Anglo registram mais de 1,2 mil aprovações em conceituadas universidades públicas
e particulares. Desse total, um número que chama bastante atenção é o de singularianos que
ainda não concluíram o Ensino Médio e já asseguraram vaga em universidades públicas. Somente na USP, por exemplo, foram mais de 30
aprovações.

Essas conquistas são fruto de um trabalho intenso de preparação para os vestibulares e Enem que começa ainda no Ensino Fundamental II, com aplicação de diversos simulados
e aulas especiais de disciplinas muito exigidas
nos exames oficiais, como é o caso de Redação,
Filosofia e Sociologia, além de sessões de filmes com abordagens de temas contemporâneos.
Confira alguns dos treineiros:

Beatriz M. Okyama
Saúde Pública

Felipe Miguel
Matemática

Isabele Bueno
Saúde Pública

Laura Beatriz Silva
Química

Sophia Dias
Biblioteconomia

Bianca Silva
Lazer e Turismo

Gabriella Sorpreso
Saúde Pública

Isabella Bertao
Ciências da Natureza

Leandro Botacini
Biblioteconomia

Victória M. Candido
Letras

Bianca Nascimento
Física

Gabrielle Lima
Lazer e Turismo

João Pedro Ribeiro
Eng. de Biossistemas

Lorenza Teixeira
Educação Física

Victória Silva
Enfermagem

Caio Henrique Zotini
Saúde Pública

Giulia Braido
Ed. Física e Saúde

João Victor Galego
Matemática

Melanie Mesquita
Química

Vitória Helena Silva
Química

Camille Sakano
Saúde Pública

Guilherme Lafratta
Lazer eTurismo

Júlia Juliao
Biblioteconomia

Chloe Cristine Lopes
Biblioteconomia

Gustavo Silva
Ciên. dos Alimentos

Lais Stahl
Fonoaudiologia

Rafael Morita
Ciências Exatas

Enzo Barbosa
Ed. Física e Saúde

Helena C. Zebrowski
Lazer e Turismo

Lara Prado
Fonoaudiologia

Ricardo Juniti Kawai
Eng. Ambiental

Milenna Bernhardt
Yasmin Salemme
Saúde Pública
Farmácia e Bioquímica

Aumenta lista de aprovados em Medicina
Nesta temporada de vestibulares, o
Colégio Singular e Singular Anglo já contabilizam 160 aprovações no curso de Medicina em
conceituadas universidades de São Paulo e em
outros estados do Brasil.

Os estudantes que almejam uma vaga
nesse concorrido curso contam com o apoio e
qualidade do preparatório Turma Medicina¸ que
está com matrículas abertas.
Confira alguns dos futuros médicos:

Alisson Cordeiro

Carla Bonfim

Gabriela Damasio

Helena Conti

Jamile Marques

Univ. Fed. de Uberlândia

USCS

Mandic

São Camilo e Uninove

São Camilo

Luiz F. Marchioni

Matheus Ramos

Stephanie Zago

Thaís Picoli

Thayná Maria Luna

Uninove

Famerp

Uninove e Lusíada

Uninove

Uninove

Força Total 2019 tem
matrículas abertas

ESPA arrecada potes
de sorvete

Ao ingressar em um curso preparatório para os vestibulares, todo candidato busca
recursos eficazes que colaboram para a conquista de uma vaga na universidade. O Singular Anglo oferece aos seus alunos uma série de benefícios e um deles é o Força Total, que está com
matrículas abertas. Trata-se de um curso com
aulas especiais, preparado para atender aos candidatos de todas as áreas, além de completo material de apoio.
No Força Total também estão inseridos os Cursos de Imersão – aulas extras com diversos temas importantes, como Atualidades,
Exatas e Obras Literárias para os vestibulares da
Fuvest e Unicamp; Oficinas de produção de textos – aulas teóricas e práticas que auxiliam o
vestibulando no desenvolvimento de textos e
argumentação, sempre com a proposta de temas
inéditos que podem ser solicitados também no
Enem.Mais informações pessoalmente na secretaria das unidades, no portal do
Singular ou pelos
telefones 49904193 / 4125-7034 /
4229-6059.

A ESPA – Equipe Singulariana de
Proteção aos Animais está sempre engajada em
ações que tratam do bem-estar animal, além das
questões do abandono. Em parceria com a
UAPA – União Andreense Protetora dos Animais promoveu a campanha de arrecadação de
potes de sorvete, obtendo a doação de cerca de
700 unidades
Esta ação auxiliou os animais, em situação precária, de uma aldeia indígena em São
Sebastião e os potes servirão como vasilha para
ração e água.

Grito de Carnaval
agita rotina
Para proporcionar aos alunos momentos de muita descontração, lazer, integração e
resgate da cultura brasileira, ontem (1), as unidades do Colégio Singular promoveram atividades carnavalescas e o tradicional Grito de
Carnaval.

Neusa Tironi e Leni Taniguchi

Páscoa é tema de
campanha social
Até o dia 17 de abril (quarta-feira), todas as unidades do colégio e do curso pré-vestibular do Singular serão postos de arrecadação
de barras e ovos de chocolate, caixas de bombons e de chocolates, inclusive sem açúcar.
Todos os itens recebidos serão destinados a instituições beneficentes da região e esta iniciativa faz parte do projeto Singular Social, que contempla
cerca de 50 instituições
do Grande ABC. Os
endereços das unidades podem ser
consultados no portal do Singular.

