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Aprovações em Medicina nas
melhores instituições do País

C

onquistar uma vaga na universidade é um desafio que exige
disciplina e preparo, principalmente se a carreira escolhida for Medicina, uma
das mais concorridas do País. Por isso, o Singular Anglo disponibiliza um dos melhores cursos pré-vestibular - o Turma Medicina, lançado
no ano passado com excelentes resultados.
Na primeira temporada de vestibulares, foram mais de 160 aprovações, divididas
em conceituadas universidades como Unesp,
USP, Unifesp, Unicamp, Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), do Paraná (UFPR), de
Pelotas (UFPEL), de Mato Grosso (UFMT), da
Bahia (UFBA), USCS, FMABC e entre outras.
Entre os aprovados, estão vários desta-
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ques e um deles é o singulariano Mateus Satoru
Kajiwara, que conquistou vaga nas quatro melhores universidades de Medicina do País (Unifesp, Unesp, USP e Unicamp). Outra revelação
foi Calvin Agyssoulakis, primeiro lugar na
UFPR e na Unifesp, instituição onde se graduará médico, além de Natália Pascotto Gastaldo,
aprovada na USP e Unesp, que também iniciou
os estudos na segunda instituição.
A força de vontade e dedicação também foram marcas registradas do estudante Luciano Hasimoto Malheiro, embora já formado
em Farmácia, sempre cultivou o sonho de ser
médico. Fez cursinho no Singular Anglo e foi
aprovado em primeiro lugar na UFBA, em sua
terra natal.
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Matrículas abertas para
Estúdio Criativo

Educadores participam
de Congresso Singular

Após o sucesso da primeira edição do
curso Estúdio Criativo - nova versão da Linguagem Arquitetônica, o Singular já está com matrículas abertas para as aulas de 2019, cujas aulas serão ministradas pelos professores Eduardo
Ganança e Giovanni Bagnoli. Os interessados
também poderão participar de uma palestra de
apresentação no dia 23 de março às 14h30, na
unidade Santo André do Colégio.
O curso visa ampliar o domínio da linguagem visual, a qual é muito importante para o
bom desempenho dos alunos nas áreas de Artes,
Design e Comunicação. Totalmente inovador, o
Estúdio Criativo prepara o aluno para os processos seletivos, oferece base para acompanhar o
andamento desses cursos e auxilia nas áreas onde o desenho é instrumento importante.
A estrutura do curso envolve três módulos interdependentes, cada qual abordando
elementos de linguagem visual e prática criativa. Os dois primeiros oferecem ferramental básico para a produção de peças de comunicação
visual e documentação técnica, enquanto o terceiro módulo intercala apresentação de repertório em História da Arte e da Arquitetura com
exercícios práticos de produção criativa na forma de oficinas (workshops).

No próximo sábado (16 de março) às
8h30, o Colégio Singular promoverá o II Congresso Singular de Educação, com o tema
Inteligência Socioemocional. O evento acontecerá na unidade Santo André, localizada na rua
Álvares de Azevedo, 222 – Centro - Santo André e reunirá professores do Singular e de instituições parceiras.
A finalidade do encontro será sensibilizar a equipe docente para o tema e propor
orientações para as principais dificuldades encontradas em sala de aula, sugerindo intervenções práticas para o atendimento diferenciado
do aluno.
As atividades serão divididas em três
módulos: Educação Infantil e 1º ano – com a palestra Redescobrindo a Educação Infantil do século XXI, com o pedagogo Leonardo Andrade;
Ensino Fundamental I – ministrado por Bruna
Freitas, psicóloga e analista do comportamento,
que abordará Gestão do tempo e o módulo Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com a palestra A essência da adolescência, ministrada pela
pedagoga Caroline Rodrigues.
As inscrições devem ser realizadas no
link www.singular.com.br/congresso2019 e
mais informações pelo telefone 4990-2000.

Oficinas Lego estão
de volta

Professores Eduardo e Giovanni

Documentário aborda
sustentabilidade
Na sexta-feira (dia 15) às 14h15, o Colégio Singular Santo André exibirá o documentário Lixo extraordinário, como parte do projeto
Cine Singular e será seguido por debate com a
professora Rose Rodrigues (Geografia).
O filme tem como pano de fundo o Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, maior aterro
sanitário da América Latina e relata a trajetória
do lixo dispensado no aterro, até ser transformado em arte pelo artista plástico Vik Muniz.

Já estão a todo vapor as Oficinas de
Tecnologias Aplicadas para os alunos do 1º ano,
que têm suporte do Lego Educacional.
O uso do material permite ao estudante
aliar a tecnologia ao lúdico, aprender sobre Matemática, Física e habilidades em Engenharia,
as quais são discretamente desenvolvidas. As
oficinas contam com aulas dinâmicas e divertidas e os alunos têm à disposição kits completos com milhares de peças para a elaboração dos
projetos.
A finalidade das oficinas é proporcionar aos alunos o contato com o construir, fazer,
solucionar problemas e desenvolver a lógica.
Mais informações na secretaria das unidades.

Alunos treinam para
Olimpíada de Biologia
Estudos do meio
enriquecem conteúdos
O ensino interdisciplinar, por meio do
Estudo do Meio, que envolve alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio do Singular, é uma
atividade que garante momentos coletivos de
aprendizagem e convivência em grupo, além de
proporcionar uma percepção crítico-reflexiva
do contexto social.
Na próxima semana, os alunos das 2ª
séries do Ensino Médio de Santo André participarão de uma atividade no laboratório do Museu
de Microbiologia do Instituto Butantan. Já a turma da 3ª série do Ensino Médio visitará a mostra
Djanira – a memória de seu povo.

Desde fevereiro, o Colégio Singular
promove o TOA – Treinamento para Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica, e, para
ampliar ainda mais a preparação dos estudantes,
hoje e no próximo sábado (16), a professora Luciana Mollo ministrará os treinamentos para a
OBB – Olimpíada Brasileira de Biologia, que
acontecerá no dia 23 de março (sábado).
Além de treinar o aluno, a atividade
também estimula, incentiva e aprofunda o conhecimento nas diversas áreas acadêmicas, permitindo ao estudante conhecer suas habilidades
e preparar-se para os primeiros desafios com
mais segurança. Em Olímpiadas Acadêmicas, o
Singular já soma mais de 330 medalhas.
Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 4990-2000 – ramal 250.

