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Liceu Monteiro Lobato
comemora 54 anos de fundação

A

manhã (7), o Liceu Monteiro
Lobato completará 54 anos de
fundação e as comemorações
já aconteceram ontem. Nesse dia, os alunos
participaram da confecção de painéis com fotos
e histórias de ex-alunos, redação com o tema Aniversário do Liceu e execução de hinos.
De acordo com Egidio Blumetti, diretor de Cursos Regulares, nesse período, o Liceu
passou por muitas mudanças a fim de acompanhar as inovações e necessidades dos alunos.
“Inovar e valorizar o período que os estudantes
permanecem na escola é uma prioridade, com
atividades diversificadas que proporcionam
crescimento intelectual, emocional e social”,
explica.
O Liceu atende do Maternal até o 9º
ano do Ensino Fundamental II e período integral. No projeto pedagógico estão aulas de es-

portes, música, culinária, mecatrônica, empreendedorismo, informática, estudos do meio, Escola da Inteligência, do médico e escritor Augusto Cury, projeto ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais, além dos cursos
extracurriculares o Mind Makers e o Singular
Idiomas.

Planejamento de aposentadoria é
foco de curso para estudantes
Economia e investimentos são temas
que sempre provocam muitas duvidas nos brasileiros e, por conta disso, o Singular, por meio do
Laboratório de Análises Financeiras, promoverá nos dias 10 e 12 de
abril (quarta e sexta-feira) às 16h15, um curso
voltado para estudantes a
partir do Ensino Médio e
público externo, ministrado pelo professor de
Matemática Enzo Takara.
Entre os temas
abordados estão a Reforma da Previdência Social
– como se preparar, Economia básica, Investimentos mais populares: Tesouro Direto, Fundos
Imobiliários e Operações no mercado à vista

com o Home Broker. Os participantes também
poderão se conectar ao simulador da Bovespa e
fazer operações em tempo real.
Para garantir um futuro mais seguro,
segundo o professor, é
preciso aprender a poupar
e saber investir desde jovem. “O Laboratório de
Análises Financeiras
apresentará diversos tipos
de investimentos para uma
aposentadoria tranquila”,
explica.
O curso acontecerá
no Colégio Singular Santo
André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro).
As inscrições estão abertas e devem ser realizadas por meio do telefone 4990-4193.

Plantões oferecem
Palestra sobre prevenção
suporte para vestibular contra o uso de drogas
Entre os diversos serviços oferecidos
pelo Singular, estão os Plantões de Vestibulares
e nesta quarta (10), a atividade acontecerá nas
unidades São Caetano do colégio e cursinho.
Durante os Plantões, os alunos poderão esclarecer dúvidas quanto à escolha da carreira e faculdade, datas de inscrição e de provas,
mensalidades e número de candidatos por vaga.

Ênfase em Exatas
Para aprofundar os conhecimentos em
Matemática, Física e Química, o Singular Anglo promoverá a partir do dia 11 de abril (quintafeira), das 14 às 16h15, o curso Avançado em
Exatas, aberto também para a comunidade.
Comandado pelos professores Marco
Polo e Carlos Daniel Kochenborger, o curso é
destinado aos estudantes que prestarão vestibulares na área de exatas e para quem está no
primeiro ano de faculdades que têm essas disciplinas no currículo, já que as aulas proporcionam maior embasamento, com aplicações imediatas e práticas.
As inscrições estão abertas e o Avançado em Exatas acontecerá na unidade do Singular
Anglo Santo André (rua Coronel Alfredo Fláquer, 76 – Centro). Mais informações pelo telefone 4990-4193.

Ciclo de simulados
a todo vapor
Para que os alunos estejam afiados para os principais processos seletivos do País, o
Singular não para e, ao longo do ano, promove
mais de 50 simulados dissertativos, de redação
ou exclusivos de diversas universidades.
No dia 10 (quarta-feira), às 15 horas,
os estudantes do Extensivo manhã participarão
de um simulado dissertativo de conhecimentos
específicos de Matemática, Física, Química e
Biologia.

Páscoa tem
campanha social
Até o dia 17 (quarta-feira), todas as
unidades do colégio e cursinho serão postos
de arrecadação de barras e ovos de
chocolate, caixas de bombons e
chocolates, inclusive sem açúcar. Os itens serão destinados
para creches, orfanatos e asilos da região do ABC e quem
quiser colaborar, os endereços das unidades estão disponíveis no portal do Singular.

No próximo dia 10 (quarta-feira), às
19 horas, o Colégio Singular São Caetano promoverá a palestra Como a família pode colaborar para a prevenção ao uso de drogas pelos
adolescentes, ministrada pelo psicólogo e psicoterapeuta Cláudio Amâncio da Silva. O encontro será exclusivo para pais de alunos.

Cine Singular
complementa conteúdos
Em mais uma edição, o Cine Singular
levará a debate o filme Hannah Arendt, no dia
11 (quinta-feira), às 14 horas, na unidade Santo
André do colégio. A atividade é voltada para os
alunos da 3ª série do Ensino Médio e após a
exibição, o professor Frank Borges mediará
uma discussão sobre o tema em questão.
O filme traz a história de Hannah
Arendt, que depois de acompanhar o julgamento de um criminoso nazista, escreve sobre o Holocausto. Seu trabalho provoca um escândalo e
ela luta para romper suas ligações com o passado, o que revela uma mulher lapidada pelo
exílio.

Feira do livro para
toda família
De 9 a 12 de abril (terça a sexta-feira),
os alunos do Ensino Fundamental I do Singular
Júnior participarão da Feira do Livro.
Durante a atividade,
os estudantes terão a oportunidade de comprar o livro
indicado no Projeto Literário.
Os pais também
estão convidados para o
evento.

Literatura no teatro
Nesta quinta-feira (11), às 20 horas, os
alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio do Colégio Singular Santo André conhecerão a literatura por meio de um espetáculo teatral durante a
apresentação de Vidas Secas – Uma cantata
nordestina, no Teatro Municipal de Santo André.
O espetáculo é ganhador do Prêmio
Especial do Júri de pesquisa dramatúrgica com
olhar para Infância e Juventude no XVII Festival Nacional de Teatro de Guaçuí.

