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Simulado garante
sucesso no Enem

N

o próximo domingo (dia 9) às
13 horas, o Colégio Singular e
Singular Anglo promoverão,
na Fundação Santo André, o Simulado Enem
voltado para estudantes da 3ª séries do Ensino
Médio e cursinho. O evento é aberto ao público
e as inscrições devem ser realizadas até o dia 3
(segunda-feira), pelo portal do Singular.
Para o público externo, será um exame
compacto, com questões de múltipla escolha de
Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e
suas Tecnologias, sem redação. Já os singularianos contam com a versão completa, com dois
dias de prova nos mesmos moldes do exame oficial, o que permite vivenciar diferentes situações. A primeira fase acontecerá amanhã.
Os pais de alunos também terão vez no
evento e participarão de bate-papo com a equipe

do Singular, que abordará aspectos dos processos seletivos, com dicas, orientações e esclarecimento de dúvidas. As vagas são limitadas e as
inscrições devem ser feitas também no portal do
Singular www.singular.com.br/encontropais .
A Fundação Santo André está localizada na avenida Príncipe de Gales, 821.

Singular abre temporada
de Festas Juninas

Aprendendo a amar
é lançamento de aluna

Chegou o mês de junho e com ele as
tradicionais Festas Juninas. Todos os anos as
unidades do Colégio Singular celebram o evento e além das comemorações típicas, os festejos
visam reforçar os conteúdos vistos em sala de
aula e reforçar as raízes culturais e o folclore
nacional.
Hoje, o Liceu Monteiro Lobato abre a
temporada, a partir das 10 horas. O arraial promete levar descontração aos alunos, familiares e
convidados. Haverá muita animação e atrações
típicas, como barracas de brincadeiras, comidas
e danças.
O evento acontecerá nas dependências
do Colégio Singular Santo André, localizado na
rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro.

Hoje, a partir das 15 horas, Camila
Valle, aluna da 2ª série do Ensino Médio do
Singular Santo André lançará seu primeiro romance Aprendendo a amar (Editora Viseu), na
Biblioteca Viriato Correa, em São Paulo.
A obra é sobre a história de uma menina, chamada Laís, que possui um tipo raro de
síndrome do pânico que a impede de se socializar e, por isso, estuda em casa. Até que seus
pais decidem que é a hora de viver suas próprias
experiências e conhecer o mundo.
De acordo com Camila, o livro levou
três anos para ser escrito. “Já tenho mais um praticamente pronto e outros dois a caminho”,
adianta.

Festa Junina 2018

Pets ganham
Campanha de Inverno
Assim como os seres humanos, os animais também reagem às mudanças de temperatura, principalmente no inverno. Por isso, a
ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais lançou uma campanha que arrecadará
cobertores, mantas, agasalhos, lonas, papelão,
jornal e casinhas.
A ação visa ajudar os animais que não
têm um lar e as doações podem ser entregues em
uma das unidades do Colégio Singular ou do
Cursinho, cujos endereços estão disponíveis no
portal www.singular.com.br .

Seleção Brasileira e NBA
convocam singularianas
Mais uma vez o Colégio Singular tem
motivos para comemorar, pois nos últimos dias
três estudantes foram destaque no mundo esportivo.
As alunas Stephany Caroline Gonçalves, do Singular Júnior e Ana Paula Dias, do
Colégio Singular Santo André, ambas atletas de
basquete do Santo André / APABA foram convocadas para a Seleção Brasileira Sub-16 para
disputarem a Copa América, que acontecerá no
Chile.
Já a singulariana Marcella Freitas, do
Singular Júnior, participou da peneira para compor a seleção latino-americana para o Campeonato Mundial de Júnior NBA, em Orlando. A
aluna foi uma das 10 selecionadas entre 18 atletas de países da América do Sul e Caribe. Os
jogos acontecerão entre 6 e 11 de agosto.

Stephany, Ana Paula e Marcella

Gincana arrecada 12 mil
peças de roupas
Durante o mês de maio, os alunos do
Colégio Singular estiveram envolvidos com o
Desafio Singular, que reuniu alunos do Ensino
Fundamental II (Liceu Monteiro Lobato e Singular Júnior) e Ensino Médio (Santo André, São
Bernardo e São Caetano), além de professores e
pais. A proposta da ação é despertar a solidariedade e a socialização da comunidade escolar.
Neste ano, a gincana arrecadou cerca
de 12 mil peças de roupas; 5 toneladas de alimentos; 2,1 toneladas de ração animal e 4.468
itens de higiene e limpeza. A ração foi enviada
para protetores de animais e os outros itens para
as instituições do Grande ABC.
Mais Desafios – Na última quintafeira (30), o Ensino Fundamental II de São Caetano iniciou a sua edição do evento, que seguirá
até o dia 11 de junho (terça-feira). Em São Bernardo, as atividades acontecerão entre os dias 11
e 26 de junho.

Profissões do futuro são
discutidas em palestra
Para apresentar as novidades e tecnologias que envolvem os profissionais do futuro,
o Colégio Singular São Bernardo (rua Itu, 201 –
Baeta Neves) promoverá no dia 13 de junho
(quinta-feira) às 19h30, a palestra Pensamento
Computacional. As inscrições já estão abertas e
podem ser realizadas pelo portal do Singular. As
vagas são limitadas e o evento aberto para toda
comunidade.
A atividade será ministrada por João
Lacerda, idealizador do Mind Makers, que abordará o desenvolvimento das habilidades para os
profissionais do presente e futuro, além das possibilidades do exercício de profissões que ainda
estão para surgir.

