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Singular promove simulação
de assuntos debatidos na ONU

C

omo forma de integrar e familiarizar os alunos com temas
mundiais discutidos atualmente pela ONU (Organização das Nações Unidas),
hoje das 8 às 16 horas, o Colégio Singular Santo
André sediará o I InterSiSA ONU.
Coordenado pelos professores Gustavo Tondinelli (Matemática) e Marcus Toledo
(História), o evento envolverá uma oficina de
treinamento para as simulações do Singular Anglo que acontecerão nos dias 16, 17 e 18 de
agosto, sob o tema Ciência no Século XXI: “A
Tecnologia Como Ferramenta de Construção e
Destruição”. A atividade é voltada para alunos
do Ensino Médio e foi criada como forma de
estimular o debate, trabalho em grupo, pesquisa, oratória e o interesse em assuntos de Geopolítica, História, Atualidades, Economia e muitas outras áreas do conhecimento.
Segundo os professores, atualmente
são quatro grupos de treinamento, cerca de 150
alunos distribuidos em São Caetano, Santo An-

dré manhã, Santo André tarde/noite e São Bernardo. “Usamos as primeiras reuniões para introduzir conceitos, ensinar como falar, se portar
e dividimos os treinamentos em módulos para
que os alunos treinem até agosto, pelo menos,
três temas relevantes”, explicam.
Mais informações estão disponíveis
em http://sisasingular.com .

Plantões de orientação
para vestibulandos

Simulado online tem
foco em Atualidades

Nos dias 16 e 17 (terça e quarta-feira),
as unidades de Santo André do Colégio Singular
e Singular Anglo receberão os Plantões de
Vestibulares.
A principal finalidade dos plantões é
auxiliar para que a escolha do curso de graduação e instituição de ensino seja a mais certeira
possível. Nesse dia, os alunos são atendidos de
forma individualizada, recebem orientações e
podem esclarecer dúvidas em relação ao curso,
universidade, número de vagas e data dos
exames.

O Simulado Online de Atualidades do
Colégio Singular e Singular Anglo estará de
volta a partir de segunda-feira (15) às 14 horas.
O espaço pode ser acessado no portal do Singular www.singular.com.br e por lá os internautas
poderão testar seus conhecimentos sobre assuntos contemporâneos que são notícias na imprensa mundial. O espaço também contempla, na
área restrita do aluno, questões de anos anteriores, tornando-se uma excelente ferramenta de
estudos para os vestibulandos.
A atualização, com 10 novas questões
será semanal, sempre às segundas-feiras.

Gustavo Tondinelli e Marcus Toledo

ESPA promove
Feira de Adoção Animal

Filosofia Antiga é tema
de aula especial

Hoje, a partir das 9 horas, acontecerá
mais uma edição da Feira de Adoção Animal no
estacionamento da OAB Santo André (avenida
Portugal, 233 – Centro).
Promovido pela ESPA - Equipe Singulariana de Proteção aos Animais, o evento tem
entrada gratuita e para adotar um pet é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e ter a
concordância da família.

A partir das 8h30 de hoje, o professor
Diego Tavares estará no comando da aula de Filosofia Antiga – Pré socráticos e Sócrates, no
Singular Santo André.
De acordo com o professor, as aulas
têm foco nos grandes vestibulares, além de colaborarem no desenvolvimento da Redação.
“Esse será o primeiro de vários encontros e uma
grande oportunidade para o aluno do Ensino
Médio incorporar novos conhecimentos”,
explica

Atividades de Páscoa
Para proporcionar aos singularianos
momentos de muita descontração, lazer e integração, nos dias 16, 17 e 18 (terça, quarta e
quinta-feira), as unidades do Colégio Singular
promoverão várias atividades de Páscoa.
E quem deseja contribuir com a Campanha de Páscoa promovida pelo Singular Social, poderá deixar sua doação até dia 17 em
qualquer uma das unidades do colégio ou
cursinho. Até essa data, serão arrecadados ovos de chocolate, barras e bombons de
chocolate, inclusive sem açúcar, para serem enviados a instituições beneficentes da Região do Grande ABC. Confira os endereços das unidades no portal do Singular.

Exposição traz obras
de Paul Klee
Alunos do Colégio Singular Santo
André embarcam hoje rumo à exposição
Paul Klee – Equilíbrio Instável, no Centro
Cultural Banco do Brasil, que reúne pela
primeira vez na América Latina mais de
100 obras, as quais passam por diversos
estilos, como Cubismo, Expressionismo,
Construtivismo e Surrealismo.

Refletindo a Matemática
Para proporcionar diferentes discussões e reflexões entre pais e educadores, o Colégio Singular Júnior promoverá no dia 15 de abril
(segunda-feira) às 19 horas, o encontro Refletindo a Matemática.
Na oportunidade, os pais conhecerão
com detalhes, o ensino da Matemática por meio
de vivências.

Aluna está entre as
melhores do Estado
Novamente, a singulariana Yasmin
Gobatti Salemme mostrou seus conhecimentos
e foi classificada para a fase final da Olimpíada
de Química do Estado de São Paulo, que será
realizada no Instituto de Química da USP no dia
8 de junho.
A seleção ocorreu a partir de uma redação sob o tema Tabela Periódica dos elementos
químicos – comparação experimental de propriedades periódicas, a qual ficou entre as 100
melhores do Estado.

Filme reforça
conteúdo histórico
No dia 18 (quinta-feira) às 14 horas,
alunos da 3ª série do Ensino Médio manhã da
unidade Santo André participarão do Cine Singular, com exibição do filme Olga. Na sequência, o professor Frank Borges fará um debate
abordando os principais aspectos históricos da
obra.
O filme aborda a trajetória de Olga Benário, uma jovem judia alemã, que foge para
Moscou, onde recebe treinamento militar e é encarregada de acompanhar Luís Carlos Prestes
de volta ao Brasil. Enquanto planejam a Intentona Comunista contra o presidente Getúlio
Vargas, apaixonam-se.

