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Hoje tem Feira de
Adoção Animal

N

este sábado (16) das 9 às 15
horas, a ESPA - Equipe Singulariana de Proteção aos Animais - e a OAB Santo André promoverão a tradicional Feira de Adoção Animal, na sede da
instituição jurídica (avenida Portugal, 233 –
Centro). Na última edição do evento, nove animais ganharam um novo
lar, sendo seis cães e três
gatos.
A realização do
evento ocorre a partir do
trabalho dos cuidadores
que recolhem e cuidam dos pets abandonados e
para adotá-los é necessário que o interessado se-

ja maior de 18 anos. Também é preciso apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e receber orientações jurídicas e de guarda responsável.
A entrada é gratuita,
mas quem quiser colaborar com os organizadores
da feira, poderá adquirir
camisetas exclusivas do
projeto ou doar ração, cobertores, jornais, potes de
sorvete, vermífugos,
xampu, sabonete, material de limpeza e sacos de
lixo, entre outros itens, os
quais serão encaminhados para ONGs e protetores de animais da
região do Grande ABC

Ensino Médio mais moderno e atual
O Colégio Singular é uma escola tradicional que acompanha as transformações do
mundo atual, um bom exemplo é o novo Ensino
Médio, que chegou em 2019 repaginado e com
novidades tecnológicas, como as oficinas de
Mind Makers, o aplicativo Plurall, a plataforma
educacional Google e o Canal no Youtube.
Outras inovações estão ligadas às disciplinas de Química, Física, Biologia e Matemática, as quais ganharam aulas mais práticas
nos laboratórios, além da sala de aula invertida onde primeiro se estuda a matéria e depois o
professor ministra a aula.
Os alunos continuam sendo beneficiados com os plantões de estudos personalizados
(tutoria), orientação educacional, revisão final
na 3ª série para os vestibulares e Enem, além do
Singular Idiomas, High School, Teatro, Estúdio
Criativo e Laboratório de Análises Financeiras.

Os momentos de descontração também fazem parte da rotina por meio de atividades culturais, sociais e esportivas. Passeios, idas
ao teatro e ao cinema, visitas a museus, parques,
mostras culturais, festas temáticas, torneios esportivos, entre outras, foram intensificadas para
alegria da galera.

Campanha emergencial
ajudará vítimas da chuva

Congresso promove
troca de experiências

O Colégio Singular e o Singular Anglo
Vestibulares, por meio do Singular Social – projeto que promove campanhas sociais que colaboram com a sociedade menos favorecida – estão promovendo uma Arrecadação Emergencial para as vítimas da chuva do último dia 10
(domingo), que atingiu o Grande ABC.
Estão sendo arrecadados diversos itens
como lençóis, toalhas, roupas, calçados, produtos de higiene, entre outros, e para colaborar
com a campanha, as doações devem ser entregues em uma das unidades do colégio ou cursinho, cujos endereços estão disponíveis no portal do Singular - www.singular.com.br .

Hoje, a partir das 8h30, o Colégio Singular realizará o II Congresso Singular de Educação, com o tema Inteligência Socioemocional, na unidade Santo André (rua Álvares de
Azevedo, 222 – Centro).
O evento será dividido em três módulos: Educação Infantil e 1º ano – Redescobrindo
a Educação Infantil do século XXI; Ensino Fundamental I – Gestão do tempo e Ensino Fundamental II e Ensino Médio - A essência da
adolescência.

Ainda dá tempo de
participar da Mind Makers
Na próxima semana terão início as aulas da oficina Mind Makers, que trabalha a habilidade computacional dos alunos. Até o ano
passado, o programa era voltado para estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental I ao 9º ano
do Ensino Fundamental II. Em 2019 foi ampliado para todos os alunos dos cursos regulares, a
partir da Educação Infantil (4 anos de idade).
Ainda existem vagas disponíveis.
Entre os assuntos estão Preservação,
Sustentabilidade, Reciclagem, Internet, IoT (Internet das Coisas), Biomas, Cadeias Alimentares, Pixels, Cores, 3D e Sistema Binário.

Treinamentos para
olimpíadas a todo vapor
Para enriquecer a programação de
treinamentos para as Olimpíadas Acadêmicas, o Colégio Singular iniciará na próxima
semana o TOM – Treinamento para as Olimpíadas de Matemática, que se juntará aos outros que estão em andamento: TOA – Treinamento para Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica e para a OBB – Olimpíada Brasileira de Biologia.
Podem participar da atividade alunos do Ensino Fundamental II e Médio, que
treinarão para a Olimpíada, aprofundarão os
conhecimentos na disciplina, além de desenvolver novas habilidades. Mais informações na secretaria das unidades ou pelo telefone (11) 4990-2000 ramal 250.

Agende-se para a palestra
inicial do Estúdio Criativo
No próximo sábado (23) às 14h30, o
Colégio Singular Santo André sediará palestra
sobre o curso Estúdio Criativo, a qual será comandada pelos professores Giovanni Bagnoli e
Eduardo Ganança.
Durante a atividade serão expostos os
diferenciais do curso, conteúdo, valores e formas de pagamento. As matrículas já estão abertas e outras informações podem ser obtidas
na sala de atendimento da unidade
Santo André.

Rumo aos
vestibulares 2020
Embora o Singular Anglo já tenha iniciado o Extensivo 2019 e Turma Medicina, os
vestibulandos que ainda não estão se preparando para o processo seletivo 2020 têm mais uma
chance de ingressar em um dos preparatórios e
garantir bons descontos, por meio dos concursos de bolsas agendados.
Ambos os cursos contam com professores que tratam as necessidades do aluno de
forma individualizada, priorizando o equilíbrio
mental, emocional, físico e técnico, além de material didático atualizado, aulas especiais sobre
as obras literárias, simulados internos e externos, aprofundamento em redação, aulas de atualidades e Cursos de Imersão. Já o Turma Medicina possui em sua grade aulas específicas voltada para a área biológica e de medicina aplicada, ministradas por médicos professores.
Mais informações nas unidades do
cursinho 4990-4193 (Santo André), 4125-7034
(São Bernardo) e 4229-6059 (São Caetano).

