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ENEM MAIS inicia inscrições
e tem concurso de bolsa

E

m razão do grande sucesso e
desempenho dos alunos no
Exame Nacional do Ensino Médio, está de volta o curso ENEM
MAIS do Singular Anglo,
uma boa pedida para os candidatos que pretendem garantir uma vaga na universidade. As inscrições já estão
abertas e no próximo dia 29
de maio (quarta-feira) às 15
horas, será realizado um
concurso de bolsa nas unidades do cursinho Santo André, São Bernardo do Campo
e São Caetano do Sul.
O Enem Mais será
ministrado à tarde nas unidades de Santo André e São
Bernardo no período de 19 de agosto a 8 de no-

vembro. Entre os diferenciais estão Simulados
completos do Enem, com redações corrigidas;
Projeto de Redação, com laboratórios direcionados;
Plantão de dúvidas presencial, de segunda a sábado;
duas semanas de revisão antes das provas do Enem e opcional de revisão estendida
até janeiro/2020.
De acordo com o
supervisor de Vestibulares
Caio Zampol, trata-se de um
curso diferenciado com 12
semanas de aulas e com conteúdo totalmente focado no
Exame Nacional do Ensino
Médio, que a cada ano ganha
mais visibilidade e maior número de participantes que almejam uma vaga em universidade pública.

Estudantes treinam para o
Enem com simulado
Participar de simulados é um importante recurso para se ter um bom desempenho
nos vestibulares e no Enem. Por isso, o Colégio
Singular e Singular Anglo promoverão o Simulado Enem. Aberta à comunidade, esta atividade
também beneficiará os pais dos candidatos por
meio de uma reunião com a equipe singulariana
de vestibulares.
A atividade acontecerá no dia 9 de junho (domingo) às 13 horas, na Fundação Santo
André (Avenida Príncipe de Gales, 821) e as
inscrições podem ser realizadas no portal do

Singular www.singular.com.br até o dia 3 de
junho (2ª feira). Podem participar alunos da
rede pública e particular da 3ª série do Ensino
Médio e de cursos pré-vestibulares.

Professor aborda gestão
socioemocional

Prova Anglo
avalia conhecimentos

Durante o período pré-vestibular é
muito comum que os estudantes sejam tomados
por uma onda de ansiedade e estresse. À medida
que os exames se aproximam, pode ser ainda
mais intensa. Visando orientar como aliviar esses sintomas, o Colégio Singular Santo André
promoverá a palestra Gestão Socioemocional –
Estresse e Ansiedade, no dia 28 de maio (terçafeira) às 18h30, para os alunos do Ensino Médio
Tarde.
O bate-papo será comandado pelo professor Ricardo Nadal (Escola da Inteligência),
que dará boas dicas para administrar esses sentimentos.

Na próxima semana, segunda e terçafeira (27 e 28), os alunos do Ensino Fundamental II das unidades do Colégio Singular participarão da Prova Anglo, cuja principal finalidade
é verificar a aprendizagem em relação às propostas trabalhadas no material Anglo, oferecer
avaliação externa para traçar um diagnóstico e
possíveis reforços de aprendizagem.
A avalição será composta por questões
de múltipla escolha relacionadas às disciplinas
de Matemática, História e Geografia, Inglês,
Espanhol, Português e Ciências.

Escola da Inteligência
promove Curso de Pais
Na próxima semana, as unidades do
Colégio Singular promoverão Curso de Pais da
Escola da Inteligência, como forma de proporcionar um momento para troca de experiências e
reflexão de diversos assuntos que afetam a sociedade.
Na segunda-feira (27) às 19 horas, o
Liceu Monteiro Lobato apresentará o tema Família e a Educação dos Filhos. No dia 28, às 19
horas, será a vez das unidades Singular Nova
Petrópolis e São Bernardo sediarem a reunião e,
no dia seguinte (quarta-feira), o evento acontecerá no Colégio Singular São Caetano, no mesmo horário.

Campanha do agasalho
O Colégio Singular e o Singular Anglo
Vestibulares estão engajados na Campanha do
Agasalho 2019, uma ação em parceria com a
Defesa Civil de Santo André e promoção do governo do Estado de São Paulo, que visa colaborar com a sociedade menos favorecida.
A campanha seguirá até o final do mês
de junho e nesse período, serão arrecadados
agasalhos, cobertores, sapatos e roupas em geral
novos ou usados em bom estado de uso e conservação. As doações podem ser entregues em
qualquer unidade do Singular. Confira os endereços no portal www.singular.com.br .

Carreira de Medicina é
foco de bate-papo
Desde o início de abril, o Colégio Singular e Singular Anglo estão promovendo o
Ciclo de Orientação Profissional, que aborda
diversas carreiras e suas áreas de atuação. Todas as palestras são gratuitas e abertas
para a comunidade, com inscrição
prévia por meio do portal do
Singular – www.singular.com.br
Hoje às 10 horas, a unidade São Caetano do cursinho
receberá a ex-aluna Mayla
Callegari para uma
palestra sobre a carreira de Medicina.

Seleção de
plantonistas 2019
O Singular está formando novos times
de plantonistas para atuarem nas disciplinas de
Matemática e Física nas unidades do Colégio e
Cursinho.
As vagas são para início imediato e o
interessado deverá estar cursando em 2019 alguma licenciatura em instituição de ensino de
qualidade reconhecida. As entrevistas devem
ser agendadas pelo WhatsApp 94241-2651 ou
pelo e-mail claudio@singular.com.br .

Apoio aos vestibulandos
Periodicamente, o Singular promove
os Plantões de Vestibulares, comandados por
uma equipe de professores e coordenadores.
Durante a atividade, os alunos podem esclarecer
dúvidas quanto à escolha da carreira, faculdade,
datas de inscrição e de provas, além do número
de candidatos por vaga.
A última rodada deste semestre está a
todo vapor e na próxima semana, dia 29 (quartafeira), acontecerá no Cursinho Santo André, nos
períodos da manhã e tarde.

