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Singularianos recebem
Certificados de Cambridge

H

oje a partir das 9 horas, a equipe pedagógica do Singular
Idiomas comandará a tradicional cerimônia de entrega dos Certificados de
Cambridge aos seus alunos.
Com aprovação de 100%, os exames
britânicos, que avaliam a aptidão linguística nas
situações cotidianas, envolveram os quatro níveis de conhecimento: YLE Startes - Young
Learners Starters, Ket - Key English Test, PET Preliminary English Test e FCE - First
Certificate in English. Todas as avaliações foram corrigidas na Universidade de Cambridge.
De acordo com Maria Beatriz Affonso,
coordenadora, o excelente resultado está atrelado ao projeto pedagógico, que tem como foco
ensinar ao aluno as habilidades da língua ingle-

sa – audição, fala, leitura e escrita, preparando-o
para os exames e para o mercado profissional.
As aulas do Singular Idiomas são ministradas nas próprias unidades do Singular,
proporcionando maior comodidade aos pais e
segurança aos alunos. Mais informações pelo
telefone 4990-2000.

Preparação para
o vestibular

Enxadristas têm
encontro marcado

Como forma de preparar o estudante,
tanto da forma acadêmica quanto psicológica,
para um excelente desempenho nos processos
seletivos, o Singular realiza ao longo do ano o
Projeto Rumo aos Vestibulares, desenvolvendo
várias ações.
Uma delas é o Encontro de pais de vestibulandos, com a finalidade envolver as famílias nessa jornada de preparação. Esta ação é
voltada exclusivamente para pais dos alunos da
3º série do Ensino Médio e do Cursinho.
As reuniões acontecerão nos dias 1, 3 e
4 de abril (segunda, quarta e quinta-feira) às
19h30, nas unidades do Colégio São Caetano,
São Bernardo e Santo André, respectivamente,
todas com a palestra O dinâmico mundo dos
vestibulares e das universidades. Na sequência,
os pais receberão atendimento individual da
equipe singulariana, haja vista que nesse período é muito comum surgirem várias dúvidas.

Desde meados de fevereiro, o Colégio
Singular Santo André promove os tradicionais
Encontros Enxadrísticos, uma atividade aberta
para alunos da escola, ex-alunos, amigos e familiares, que acontecem toda quarta-feira, das 18
às 21 horas, na área de convivência.
Além de ensinar sobre as técnicas e regras, a atividade também é um importante complemento no auxílio à aprendizagem de outras
disciplinas, já que desenvolve o raciocínio lógico, concentração, reflexão mental, memorização e elaboração de estratégias para tomada de
decisões.
Mais informações pelo telefone 49902000 ou no portal www.singular.com.br .

Estudantes que prestaram o YLE

Festa da família
Com foco na integração, hoje a
partir das 9h30, o Colégio Singular São Caetano promoverá a tradicional Festa da Família com os
alunos dos 1º e 2º anos do Ensino
Fundamental I.
Durante toda a manhã, acontecerão ações de aproximação entre
os participantes e reforço da importância da convivência familiar. Foram programadas atividades com
provas esportivas, solidárias e de conhecimento, nas quais pais e filhos trabalharão

Singularianos visitam
Hopi Hari
Na próxima sexta-feira (29), mais de
mil alunos das unidades do Colégio Singular visitarão o parque de diversões Hopi Hari, na cidade de Vinhedo. A turma também participará
do Hopi Night Alunagem, uma homenagem aos
50 anos do homem na Lua, regado a muita
música eletrônica.
A visita visa proporcionar aos alunos
momentos de descontração, os quais também
fazem parte da rotina, por meio de atividades
culturais, sociais e esportivas.

Ações sociais mobilizam
comunidade escolar
Na última semana, o Singular Social
promoveu uma Ação Emergencial para colaborar com as vítimas da chuva, do dia 10 de março,
e teve forte participação da família singulariana.
Outra ação que está a todo vapor é a
Campanha de Páscoa, que segue até o dia 17 de
abril (quarta-feira) arrecadando ovos, bombons
e barras de chocolate, inclusive sem açúcar, os
quais serão entregues para orfanatos, creches e
asilos da Região do Grande ABC.
Todas as unidades do colégio e cursinho são pontos de arrecadação, confira o endereço da unidade mais próxima no portal do Singular - www.singular.com.br .

Plurall permite aluno
tirar dúvidas em casa
Entre as facilidades tecnológicas disponibilizadas pelo Singular está o aplicativo
Plurall, um Plantão de Dúvidas Online, que pode ser consultado pelo aluno por meio de tablet,
smartphone ou computador.
A ferramenta contribui para que o estudante possa esclarecer rapidamente todas as
suas dúvidas durante os
estudos em casa. O uso
do aplicativo é simples,
o aluno pode escrever
ou enviar uma foto para
a central de platonistas,
que responderá o questionamento. No sistema
também estão disponíveis mais de 230 mil dúvidas já respondidas.

Alunos participam de
ações acadêmicas
A partir das 8h30 de hoje, os estudantes do Ensino Médio do Colégio Singular participam da primeira fase da OBB - Olimpíada
Brasileira de Biologia.
Para conquistar bons resultados nesse
tipo de atividade, o Singular prepara os alunos
por meio dos Treinamentos Acadêmicos e nesta
semana iniciará o TOF – Treinamento para as
Olimpíadas de Física. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4990-2000.

Simulados reforçam
preparação
Para não perder tempo e intensificar a
preparação dos estudantes, o Singular Anglo está a todo vapor com o Projeto Simulados. Nesta
terça-feira (26) às 15 horas, os alunos do Turma
Medicina participarão da prova que trará o primeiro dia da segunda fase da Fuvest, com questões dissertativas de Português e uma redação.
Já no dia 2 de abril (terça-feira), no
mesmo horário será simulado o segundo dia de
prova, com questões dissertativas e de conhecimentos específicos.

Hoje tem Futebomboas
O Colégio Singular Júnior promove a
partir das 8 horas o Futebomboas - tradicional
torneio interno de futsal feminino e masculino,
que reunirá alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental II.
A competição promete agitar a galera
que estará dividida em várias equipes e partidas,
no ginásio poliesportivo da unidade.

