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Simulado aberto recebe
vestibulandos e pais

A

manhã (9) às 13 horas, o Colégio Singular e Singular Anglo Vestibulares dedicarão a
tarde para atividades voltadas ao Simulado
Enem, na Fundação Santo André (avenida Príncipe de Gales, 821).
Após a entrada
e acomodação dos estudantes para realização da
prova, será realizado o
Encontro de Pais, sob
comando dos diretores e
coordenadores do Singular. No bate-papo, a equipe apresentará uma panorâmica atual dos grandes vestibulares paulistas; dicas para se tirar o
máximo proveito de cada simulado; especifici-

dades do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem); como funciona o processo de seleção
conhecido como SiSU; a tecnologia educacional utilizada a favor do aluno e o relacionamento da família durante
o ano de preparação para
o vestibular.
O simulado externo
é apenas um dos serviços
oferecidos para a preparação do vestibulando e no
portal do Singular estão
disponibilizados para todos os internautas diversos testes online, envolvendo questões dos mais concorridos processos
seletivos do País e também alguns específicos
da Fuvest e Medicina.

Curso ENEM MAIS
inicia inscrições

Festas Juninas reforçam
conteúdo folclórico

Na última maratona de vestibulares, o
Singular registrou mais de 1,6 mil aprovações e
parte delas ocorreu em razão do excelente desempenho dos estudantes no Enem. Diante desse sucesso, o Singular Anglo está com matrículas abertas para a edição 2019 do curso ENEM
MAIS, que realizará um concurso de bolsas no
dia 12 de junho (quarta-feira) às 15 horas, nas
unidades do cursinho de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
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 oficiais do Enem e opcional de revisão
estendida até janeiro/2020. Mais informações
no portal do Singular.

Hoje, os alunos do Singular estarão
bastante animados com as tradicionais Festas
Juninas. O arraial do Singular São Bernardo e
Singular Nova Petrópolis terá início a partir das
9h30 e acontecerá no Esporte Clube Santo André (rua dos Ramalhões, 126 - Parque Jaçatuba –
Santo André).
A partir das 10 horas, será a vez da festança do Singular São Caetano, realizada na
própria unidade (rua Santa Rosa, 305 – Centro).
Os convidados desfrutarão de brincadeiras, danças, barracas e comidas típicas.

Palestra aborda novas
habilidades profissionais
Na próxima quinta-feira (13 de junho)
às 19h30, o Colégio Singular São Bernardo (rua
Itu, 201 – Baeta Neves) sediará a palestra Pensamento Computacional, aberta também para o
público externo. Com vagas limitadas, as inscrições estão disponíveis no portal do Singular
www.singular.com.br/pensamento .
O evento será ministrado 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
não existem.
Mind Makers é um programa que desperta o raciocínio lógico e é oferecido no Singular como oficina, pois utiliza o code, que trabalha o pensamento computacional e o movimento maker, que traz o aprendizado experimental.

Festa Junina 2018

Arte-educador traz dicas
sobre a profissão
Os estudantes que pretendem prestar
vestibular para Artes Cênicas terão uma oportunidade única de conhecer melhor a área, no
próximo dia 11 (terça-feira) às 19h30, durante
palestra com o coordenador do Teatro Singular,
Paulo Gircys, no anfiteatro da unidade Santo
André do Colégio.
O palestrante abordará as possibilidades de graduação e formação com foco no teatro e na dança; a fase de
provas de habilidades
específicas, com foco na
USP, Unesp e Unicamp;
o currículo das universidades; as possibilidades de formação e o mercado de trabalho. As inscrições devem ser realizadas no portal do Singular.

Singulariana participa
de reality show
Alunos participam de
Olimpíadas Acadêmicas
Hoje, os alunos do Singular têm compromisso marcado com o conhecimento, pois
participam da primeira fase da OPF – Olimpíada Paulista de Física e da fase final da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo.
Os singularianos possuem chances de
boas colocações nos eventos já que contam com
treinamentos específicos que estimulam, incentivam e aprofundam o conhecimento, permitindo ao estudante conhecer suas habilidades e preparar-se para os desafios com mais segurança.

Inverno é foco de
campanha beneficente
Com a queda das temperaturas e
visando colaborar com as instituições
beneficentes, o Colégio Singular e o Singular
Anglo estão a todo vapor com a Campanha do
Agasalho 2019. Até o final do mês de junho,
arrecadará agasalhos, cobertores, sapatos e
roupas em geral novos ou usados em bom
estado de uso e conservação.
A ação é uma parceria com a Defesa
Civil de Santo André e promoção do governo do
Estado de São Paulo. As doações podem ser
entregues em uma
das unidades do
Singular, cujos
endereços estão
disponíveis no
portal da escola.

Nos últimos domingos, a família singulariana esteve ligada na TV Cultura, no programa Cultura, o Musical, em razão da participação da aluna Luiza Strack Grünewald, do 8º
ano do Liceu Monteiro Lobato.
A proposta do reality show é revelar
novos talentos do teatro musical brasileiro. São
36 participantes que cantam e dançam em números de peças consagradas. O vencedor do
programa será revelado amanhã (9) a partir das
11 horas.
A estudante foi selecionada entre 1,3
mil participantes, a maioria adultos até 28 anos e
sua apresentação foi muito elogiada pelos jurados, os quais ressaltaram que seu nível técnico
está muito além da sua idade e que a interpretação foi genuína e encantou pela pureza.
De acordo com a aluna, foi maravilhoso, principalmente por ter a oportunidade de se
apresentar para os jurados. “Aprendi muito com
as minhas avaliações e dos outros candidatos.
Também conheci novas pessoas e ensaiei várias
vezes com profissionais”, revela.
Apesar da pouca idade, Luiza estuda
teatro musical há seis anos e está sempre fazendo cursos extras.

