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Singular intensifica preparação
para os vestibulares

P

ara o Colégio Singular e Singular Anglo, a aprovação do
aluno no vestibular é um trabalho conjunto que envolve pais, professores e coordenadores. Uma fórmula de sucesso que tem
refletido em excelentes resultados. Para se ter
Projeto Rumo aos
Vestibulares
É uma dessas ações,
intensificada com os alunos da
3ª série do Ensino Médio e
Cursinho. Um dos pontos altos é o Encontro de Pais de
Vestibulandos, que acontecerá
nos dias 1, 3 e 4 (segunda,
quarta e quinta-feira) às 19h30,
nas unidades do Colégio São
Caetano, São Bernardo e Santo
André, respectivamente, por
meio da palestra O dinâmico
mundo dos vestibulares e das
universidades. Em seguida, os
pais também receberão atendimento individual da equipe
singulariana para esclarecimento de dúvidas.

ideia, na última temporada de vestibulares, foram mais de 1,2 mil aprovações, sendo 400 na
área de saúde e mais de 700 em universidades
públicas. Para continuar com esse trabalho, ao
longo do ano são realizadas diversas ações.
Confira algumas delas:

Plantões de Vestibulares

Projeto Simulados

Nova versão do Plantão S.O.V. – Serviço de Orientação ao Vestibulando e terá a
primeira rodada nos dias 3 e 4
(quarta e quinta-feira), em São
Bernardo nas unidades do cursinho e colégio, respectivamente. A atividade visa colaborar com o estudante para que a
escolha do curso de graduação
e instituição de ensino seja a
mais certeira possível.

Com eficiência comprovada, são mais de 50 ao
longo do ano, com provas tipo
teste, dissertativas e de redação. Hoje às 8 horas, os alunos
do Extensivo e Turma Medicina participam de um simulado
de conhecimentos gerais, com
90 questões (+ 15 opcionais),
para treinamento da Unicamp,
Unesp, Enem e Fuvest
No dia 2 (terça-feira)
às 15 horas, os alunos da Turma
Medicina darão continuidade
ao Simulado da 2ª fase da
Fuvest, que trará o segundo dia
de prova, com questões dissertativas e de conhecimentos específicos.

Entre outros diferenciais que complementam a preparação para os vestibulares estão
ainda o Projeto Redação e Aulas de Sociologia e

Filosofia para todas as turmas. Mais informações podem ser obtidas no portal do Singular
www.singular.com.br .

Santo André recebe
homenagem de alunos

Olimpíadas de Física
iniciam treinamentos

Na segunda-feira (8 de abril), a cidade
de Santo André completará 466 anos e para que
os estudantes conheçam um pouco mais da sua
história, as unidades andreenses programaram
várias atividades no dia 5 (sexta-feira). No Singular Júnior, por exemplo, os estudantes do 3º
ano apresentarão um telejornal, com informações sobre a fundação e curiosidades do município.
Já no Liceu Monteiro Lobato, as comemorações serão em dose dupla, isso porque
no dia 7, a unidade celebrará 54 anos de fundação. Entre as atividades estão confecção de painéis com fotos e histórias de ex-alunos, redação
com o tema - Aniversário do Liceu e da cidade e
o encerramento acontecerá no ginásio poliesportivo com execução de hinos.

Na segunda-feira (25), teve início o
tradicional TOF – Treinamento para as Olimpíadas de Física voltado para os alunos do 9º
ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio das
unidades do Colégio Singular.
O programa de treinamento para as
Olimpíadas Acadêmicas, oferecido pelo Colégio Singular, visa aprofundar os conhecimentos
em várias disciplinas, além de promover o conhecimento das habilidades dos alunos e prepara-los para os desafios. Mais informações na
secretaria das unidades ou pelo telefone 49902000 – ramal 250.

Escola da Inteligência
reúne pais em encontro
Recentemente, as unidades do Colégio
Singular promoveram os tradicionais Encontros
de Pais da Escola da Inteligência, do médico e
escritor Augusto Cury.
A reunião teve como foco explicar o
trabalho desenvolvido, a metodologia aplicada
e como enriquecer a relação entre pais e filhos.
Entre os tópicos abordados estavam o debate de
ideias; a capacidade de se colocar no lugar do
outro; pensar antes de reagir para desenvolver
relações saudáveis; a resiliência - capacidade de
trabalhar perdas e frustações; gerenciamento de
pensamentos e a proteção das emoções para
prevenir transtornos psíquicos.

Revista singulariana
ganha versão digital
Sempre antenado com o novo perfil
das famílias, o Singular inovou mais uma vez e
acaba de disponibilizar em seu portal a versão
digital da revista NS – Notícias Singulares. No
espaço é possível conferir as edições dos dois
últimos anos e a primeira de 2019.

Projeto SiSA-ONU
realiza oficinas
Os alunos do Ensino Médio que participam do projeto SiSA-ONU contam com as
OfiSiSAs - oficinas de treinamento - onde debatem em comitês assuntos discutidos pela ONU.
A intenção é prepará-los para o evento de
simulações de organismos internacionais, que
acontecerá em agosto deste ano. Entre os assuntos debatidos estão temas mundialmente importantes como a crise de refugiados na Europa.
O programa visa estimular o debate,
trabalho em grupo, pesquisa, oratória e o interesse em assuntos de Geopolítica, História,
Atualidades, Economia e muitas outras áreas do
conhecimento. No ano passado, os alunos da
unidade São Caetano participaram do projeto
com excelentes resultados.

Estudos do Meio
em alta
Hoje, os alunos do Ensino Médio
noite partem para uma caminhada ecológica
na Estrada Velha de Santos. A atividade é
multidisciplinar, de integração e lazer na companhia dos profesores Luciana Mollo e Thiago
Ramos.
Já os alunos do 3º ano do Liceu Monteiro Lobato seguirão na próxima semana para
o Parque de Ciência e Tecnologia (Cientec), da
USP. Os estudantes do 1º ano visitarão o Aquário de São Paulo, os do 5º ano embarcarão rumo à Rota dos Bandeirantes e a galera do 5º
ano do Singular Júnior visitará a Cidade do Livro, em São Paulo.

