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Teatro Singular completa 30
anos e lança selo comemorativo

N

este ano, o Grupo de Teatro
Singular completa 30 anos de
existência e
no decorrer do período diversas
atividades celebrarão o aniversário da trupe. A primeira delas
foi o lançamento de um selo comemorativo.
De acordo com Paulo
Gircys, coordenador do grupo,
o selo seguiu o padrão de anos
anteriores, contemplando um
círculo que passa a conotação
de igualdade e democracia. “Também, queremos mostrar que o grupo singulariano rompeu

barreiras sociais, estéticas e foi além do teatro
em sala de aula”, explica.
O Teatro Singular é voltado
para a formação, socialização e
articulação do aluno e tem a finalidade de possibilitar uma vivência diferenciada da criação
artística, estimular sua consciência e contato corporal e crítica
dos envolvidos. Normalmente,
as produções do grupo são adaptações de modalidades artísticas
e levam ao público uma arte que
vai além do senso comum, criando discussões,
questionamentos e polêmicas.

Vestibulandos de escolas
parceiras têm apoio do Singular
Como forma de compartilhar sua expertise em preparação dos vestibulandos para os
principais processos seletivos do Brasil, o Singular Anglo desenvolveu um projeto de apoio
voltado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio
das escolas parceiras da rede de ensino.
Entre os serviços disponibilizados estão palestras para alunos e professores, sob os
temas Enem e Sisu, Fies e Prouni, A Escolha da
Profissão e Vestibulares das Universidades Públicas de São Paulo. De acordo com as necessidades de cada escola, os temas são ajustados.
Os estudantes também podem participar do ciclo de palestras de Orientação Profissional.
Também são disponibilizados os plantões de dúvidas sobre vestibulares, carreiras e
faculdades. Para isso, a equipe do Singular vai

até a escola e esclarece dúvidas dos alunos sobre
o mercado de trabalho, profissões, faculdades e
universidades, além das particularidades dos
vestibulares e Enem. Nesses atendimentos, os
alunos conhecem as profissões, as universidades que oferecem os cursos, número de vagas de
cada carreira, relação candidato/vaga, valor das
mensalidades e muito mais.
Os recursos disponibilizados no portal
www.singular.com.br também podem ser acessados e por lá, alunos e professores encontram
uma série de recursos que auxiliam no preparo
para os vestibulares, como o Singular Play TV, o
Anglo Resolve, calendários de vestibulares,
informações sobre inscrições dos principais
exames e muito mais. Mais informações pelos
telefones 4990-4193, 4125-7034 ou 4229-6059.

Curso reforça
área de Exatas

ESPA promove
ação emergencial

O Singular Anglo oferece uma série de
diferenciais aos estudantes e um deles é o Curso
Avançado em Exatas, ideal para quem deseja
prestar vestibular na área de Exatas e aos alunos
do primeiro ano de faculdades que têm essas
disciplinas no currículo.
Abertas também para a comunidade as
aulas são comandadas pelos professores Carlos
Daniel Kochenborger e Marco Polo e acontecem todas às quintas-feiras das 14 às 16h15, no
Colégio Singular
Santo André (rua
Álvares de Azevedo, 222 – Centro).
Mais informações
por meio do telefone 4990-4193 ou
4990-2000.

A ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais está promovendo uma campanha emergencial para arrecadar ração e remédios - antipulgas e vermífugos para cães e gatos.
Os itens serão revertidos para tratamento dos
animais abandonados na divisa entre os municípios de São Caetano e São Paulo – região do
Heliópolis - onde houve a desapropriação de
uma comunidade.
Com a ação, os animais foram abandonados no local e estão passando fome, além de
estarem machucados e doentes.
As doações podem ser
entregues no Colégio
Singular Santo André (rua Álvares de
Azevedo, 222 – Centro), telefone 49902000.

Simulados treinam
para vestibular

Palestra sobre carreiras
auxilia estudantes

Para o Singular, os simulados são
de extrema importância. Por isso, na quintafeira (25) às 15 horas, realizará um exame
nos moldes da 2ª fase da Fuvest, Unesp e
Unifesp, para os alunos do Extensivo manhã.
A atividade permite que os estudantes criem
segurança ao escrever, exercitem a norma
culta, articulem as ideias e reflitam sobre os
assuntos expostos nas provas.

O Colégio Singular e Singular Anglo
já iniciaram o Ciclo de Palestras de Orientação
Profissional, que traz várias carreiras, as quais
são ministradas por profissionais renomados,
que explicam os detalhes de cada área, esclarecem dúvidas sobre a rotina e mercado de trabalho.
Entre as profissões abordadas nesta semana estão Medicina, Relações Internacionais,
Direito e Gastronomia.
A programação completa e inscrições
estão disponíveis no portal do Singular.

Novos vídeos no
Singular Play TV
O canal Singular Play TV disponibiliza vídeos que complementam os conteúdos ministrados em sala de aula e nele é possível encontrar conteúdos de Geografia, História e
Ciência e várias dicas de estudo.
As postagens mais recentes referem-se
ao programa Ciências no Vestibular e os vídeos
podem ser acessados por meio do portal do
Singular ou direto no canal do Youtube
(www.youtube.com/SingularAnglo).

Matemática financeira
é tema de imersão
Desenvolver importantes assuntos por
completo com o intuito de reforçar os estudos
dos vestibulandos é a finalidade dos Cursos de
Imersão do Singular Anglo, que fazem parte do
Força Total. A atividade é voltada para alunos e
não alunos.
Na próxima semana, no dia 23 de abril
(terça-feira) às 14h30, o tema pautado será
Matemática Financeira, com o professor Enzo
Takara.
A programação completa dos cursos,
você encontra no portal do Singular.

