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Atividades marcam aniversário
de 11 anos da ESPA
riada com a missão de colaborar com a redução do abandono
de animais e de
reforçar a guarda responsável junto à sociedade, a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais completará no mês de maio 11 anos.
E para marcar a data, as unidades
do Colégio Singular programaram diversas atividades que envolverão os alunos da Educação
Infantil ao Ensino Médio.
A Feira de Adoção Especial é uma das atividades e
acontecerá no próximo sábado (4
de maio) às 9 horas, no Ginásio
Poliesportivo do Colégio Singular São Bernardo (rua Itu, 201) e será aberta à comunidade.

O interessado em levar um pet para casa terá à
disposição uma equipe que orientará quanto à
guarda responsável, fornecerá
orientações jurídicas e acompanhará todo o processo de adoção.
Vale lembrar que o candidato
precisa ser maior de 18 anos, ter
a concordância de toda a família
e apresentar um comprovante de
endereço.
O evento também contará
com atividades para a família,
como oficinas e narração de história, venda de camisetas personalizadas da ESPA, roupas e camas para pets. Nesse dia, a ESPA
também receberá doações de ração para ONGs e protetores de animais cadastrados.

Estudantes participam
de Simulado do Enem

Fim de semana de
Olimpíadas Acadêmicas

Como forma de preparar os estudantes
para o Enem - Exame Nacional do Ensino Médio, o Colégio Singular e o Singular Anglo
realizam hoje e no próximo sábado (4 de maio)
às 13 horas, o Simulado Enem, por meio do Projeto de Simulados. A atividade é voltada exclusivamente para os alunos do cursinho e das 2ª e
3ª séries do Ensino Médio.
O simulado seguirá os mesmos moldes
do exame oficial. O primeiro dia de avaliação
abordará Linguagens, Códigos, Redação e
Ciências Humanas e, no segundo sábado, a prova trará Ciências da Natureza e Matemática.

O ano de 2019 promete ser bastante
agitado para o Colégio Singular em relação às
Olimpíadas Acadêmicas, já que seus alunos figuram sempre nas primeiras colocações.
Hoje, a partir das 9 horas, os singularianos participam da fase regional da Olimpíada
Brasileira de Ciências (OBC) e, amanhã, outro
grupo de alunos marcará presença na 2ª fase da
Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB).
Para o bom desempenho na atividade,
o Colégio Singular promove treinamentos específicos que estimulam, incentivam e aprofundam o conhecimento nas áreas acadêmicas, permitindo ao estudante conhecer suas habilidades
e preparar-se com mais segurança. Em Olímpiadas Acadêmicas, o Singular já soma mais de 330
medalhas.

Leonardo da Vinci é tema
de bate-papo com pais

Curso de Imersão
aborda a América

No Colégio Singular e Singular Anglo,
os pais de alunos também recebem atenção e
contam com atividades específicas para eles.
Desta vez, os apaixonados por História da Arte
têm encontro marcado no dia 13 de maio (segunda-feira) às 19h30, na unidade Santo André
do Colégio (rua Álvares de Azevedo, 222 Centro), na palestra Leonardo da Vinci – 500
anos.
O bate-papo será
conduzido pelo professor
Giovanni Bagnoli (História) e é exclusivo para
pais de alunos, que deverão se inscrever até o dia
9 de maio (quinta-feira)
no portal do Singular.

Na terça-feira (30 de abril) às 14h30, a
unidade Santo André do Singular Anglo Vestibulares promoverá mais uma aula dos Cursos
de Imersão sob o tema América: aspectos físicos, humanos, econômicos e geopolíticos do
governo Trump, ministrada pela professora Rose Rodrigues
(Geografia).
As aulas são
abertas para a comunidade. A programação completa está
disponível no portal
do Singular e as inscrições devem ser
realizadas na secretaria da unidade.

Campeonato de
queimada

Palestras discutem
profissões

Por meio do esporte, o Colégio Singular amplia a formação global do aluno e incentiva a prática de várias modalidades.
Hoje, a partir das 8h30, a unidade Santo André promoverá
um campeonato de queimada feminino e será disputado entre alunas dos períodos tarde e noite do Ensino Médio.

Desde o início do mês de abril, o Colégio Singular e Singular Anglo estão realizando o
Ciclo de Orientação Profissional, que aborda
diversas carreiras e suas áreas de atuação. Todas
as palestras são gratuitas, abertas para comunidade e os interessados devem se inscrever pelo
portal do Singular – www.singular.com.br .
Na próxima semana, profissionais renomados abordarão as áreas de Engenharia, Relações Internacionais, Jornalismo e Medicina.

C

Dia das Mães
ganha campanha
No segundo domingo do mês de maio
é celebrado o Dia das Mães e para levar um pouco de alegria às mulheres hospedadas em asilos
da região do Grande ABC, o Singular Social
promoverá até o dia 9 de maio (quinta-feira), a
tradicional Campanha do Dia das Mães.
Os interessados em colaborar com a
ação social poderão deixar itens de higiene pessoal, como sabonete, creme e escova de dentes,
pentes, colônias, perfumes, fraldas geriátricas,
entre outros, em uma das unidades do Colégio
ou Cursinho, cujos endereços estão disponíveis
no portal do Singular www.singular.com.br .

Palestra com Jeroen Klink em São Caetano

Futebomboas agita
São Caetano
Hoje, a partir das 8 horas, a unidade
São Caetano do Colégio Singular realizará mais
uma edição do tradicional campeonato de futsal
Futebomboas. A atividade será voltada para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
O campeonato consiste
em um torneio interclasses de
futebol e a principal finalidade da competição é despertar o espírito competitivo,
promover a integração e
atividades de lazer entre
os estudantes.

