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Hoje tem Feira de
Adoção Animal

A

partir das 9 horas, o Colégio
Singular São Bernardo sediará em seu ginásio poliesportivo (rua Itu, 201 – Baeta Neves), uma edição especial da sua tradicional Feira de Adoção
Animal, que marca as comemorações do aniversário de 11 anos da ESPA – Equipe Singulariana
de Proteção aos Animais.
O evento é aberto para a comunidade e
quem estiver interessado em encontrar um novo
amigo basta comparecer ao local e escolher o
pet. Para adotar é preciso ser maior de 18 anos,
ter a concordância de toda a família e levar comprovante de endereço. A equipe de voluntários
da ESPA também fornecerá informações sobre
guarda responsável e orientações jurídicas.
Durante a feira haverá várias atividades para a família, como oficinas e narração de
história, venda de camisetas personalizadas da
ESPA, roupas e camas para pets e posto de coleta de arrecadação de ração, que será encaminha-

da para ONGs e protetores de animais cadastrados.
Para marcar o aniversário da ESPA, estão programadas algumas ações, como a inserção na grade pedagógica, de assuntos ligados à
proteção animal que envolverão os alunos da
Educação Infantil ao Ensino Médio a fim de intensificar ainda mais a missão de colaborar com
a redução do abandono de animais, além de
reforçar a guarda responsável junto à sociedade.

Desafio Singular agita rotina de alunos
Na próxima semana terá início o Desafio Singular, um evento muito esperado pelos
alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Durante aproximadamente 20 dias, os estudantes participarão de
provas esportivas, culturais e sociais com a finalidade de despertar a solidariedade e, ao mesmo
tempo, promover a integração e socialização entre professores e singularianos.
Com temas específicos, as unidades

abusam da criatividade e promovem atividades
esportivas e culturais, provas surpresas, show
de talentos, caracterização de personagens com
participação de professores, e atividades relacionadas à arrecadação
de agasalhos, alimentos,
produtos de limpeza e
higiene pessoal.
Há 15 anos, a atividade chegou ao Singular pelas mãos do diretor
Paolo Gambogi, após visitar uma escola na comunidade de Lucca, na Itália.

Enem inicia inscrições

Palestras orientam
escolha profissional

Os estudantes que prestarão o Enem –
Exame Nacional do Ensino Médio devem ficar
atentos, pois as inscrições iniciarão na segundafeira (6) e seguirão até o dia 17 de maio (sextafeira). Elas devem ser feitas por meio do portal
www.enem.inep.gov.br , mediante o pagamento
da taxa de R$ 85,00.
A aplicação do exame ocorrerá nos domingos 3 e 10 de novembro e, para este ano, o
processo seletivo traz algumas mudanças. Uma
delas poderá ser observada na inscrição, que
conta com novo sistema e inclusão opcional de
foto. A partir de agora, os lanches dos candidatos serão revistados, a prova terá espaço com linhas para rascunho da redação e para cálculos
no final do caderno de questões.
Já no caso de deficientes auditivos e visuais, os mesmos
poderão indicar,
na inscrição, se
usam aparelho
auditivo ou implante coclear.

Gestão socioemocional
Como ainda é muito comum, o jovem
chegar nesta época do ano com dúvidas sobre a
escolha de uma carreira, o Colégio Singular
Santo André promoverá na terça-feira (7) às
18h30, a palestra Gestão Socioemocional –
Carreira, e agora? Tô perdido!
A atividade é voltada para os alunos do
Ensino Médio tarde e será conduzida pelo professor Ricardo Nadal (Escola da Inteligência).

Filme reforça conteúdo
Os alunos do Ensino Médio manhã do
Colégio Singular Santo André participarão na
quinta-feira (9) às 14 horas, do Cine Singular,
que exibirá o filme The Atomic Cafe. Na
sequência, o professor Frank Borges fará um
debate sobre os principais aspectos da obra.
O documentário
traz o início da Era da
Guerra Nuclear, estruturado a partir da montagem
de material produzido ao
longo das décadas de
1940 a 1960 como vídeos
de treinamento do exército americano, imagens de
propaganda do governo
dos Estados Unidos, músicas e comerciais.

Olimpíada de Física
As Olimpíadas do Conhecimento estão em alta no Colégio Singular e os alunos estão sempre conquistando posições de destaque
nos eventos do segmento. Um bom exemplo são
as 330 medalhas já conquistadas.
Para aumentar ainda mais esse quadro,
um grupo de singularianos participará na quinta-feira (9), da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física (OBF), no Colégio Singular
Santo André.

Com foco na escolha profissional, o
Colégio Singular e o Singular Anglo promovem
ao longo do ano o Ciclo de Orientação Profissional, voltado para alunos e comunidade.
Durante as palestras, os estudantes conhecem a
rotina, áreas de atuação e detalhes de algumas
carreiras, por meio de profissionais altamente
capacitados em diversas áreas.
Entre algumas profissões abordadas
na próxima semana estão Medicina, Medicina
Veterinária, Jornalismo, Farmácia e Design de
Games. A programação completa e as inscrições
estão disponíveis em www.singular.com.br .

Simulado interno
continua
Desde o último sábado (27), os alunos
do cursinho e das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio
têm se preparado para o Enem, por meio do Projeto de Simulados, e hoje, realizam as provas de
Ciências da Natureza e Matemática. No último
sábado, foram aplicadas as provas de Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas.
O simulado segue os moldes do exame oficial.
Na terça-feira (7), os alunos do curso
Turma Medicina e Extensivo participarão do Simulado Unifesp e, no dia 11 (sábado), de um simulado de conhecimentos gerais, com 90 questões, produzidas pelo Sistema Anglo.

História da Arte
para pais e alunos
Os pais de alunos que desejam participar da palestra Leonardo da Vinci – 500 anos,
que acontecerá no próximo dia 13 (segundafeira) às 19h30, podem se inscrever até quintafeira (9).
Já os estudantes, que também se interessam por História da Arte e sabem de sua importância nos vestibulares poderão participar da
palestra 1919 – O tratado de Versalhes: causas
e consequências, ministrada dia 24 de maio
(sexta-feira) às 15h30.
As palestras acontecerão no Colégio
Singular Santo André
(rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro) e
serão conduzidas pelo professor Giovanni
Bagnoli (História).
As inscrições estão
disponíveis no portal
do Singular.

Atualidades e vestibular
Hoje às 9 horas, a professora Cibele
Uchôa (Geografia) ministrará a aula Atualidades e Vestibular, exclusiva para alunos das 2ª e
3ª séries do Ensino Médio noturno de Santo André. Entre os tópicos abordados estão: Atualidades e temas geopolíticos; Debates geográficos, geoeconômicos e sociológicos; Resolução
de questões e Temas geográficos que permeiam
as redações nos vestibulares e Enem.

