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Teatro Singular estreia
novo espetáculo
ob direção do coordenador Paulo Gircys, o grupo de Teatro Singular estreará na próxima terçafeira (18 de junho) às 20 horas, no Teatro
Municipal de Santo André, seu
26º espetáculo, Buraco de Minhoca, que tem no elenco alunos e ex-alunos do Colégio
Singular. Os ingressos podem
ser adquiridos na bilheteria do
teatro.
O enredo versa direta
e objetivamente sobre a xenofobia - o preconceito com o
outro, com outra cultura, que
se justifica muitas vezes pelo
desconhecido ou pelo estereótipo. “O processo de Buraco
de Minhoca iniciou-se com o
desejo dos alunos de estudarem culturas diferentes. O interesse e escolha de
cada uma delas pelos integrantes do grupo se
deu de diversas formas: suas ascendências, lu-
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gares que viajaram, fatos históricos que os tocaram pessoalmente, dentre outros aspectos”,
explica o coordenador.
O Teatro Singular
está completando três décadas em 2019 e ao longo de todos esses anos, sua proposta,
além de uma realização estética, foi a de entender a criação como um processo artístico e pedagógico que vai
além da sala de aula ou do
centro do palco. Nesse período, o Grupo já participou de
vários festivais, tendo recebido por seu trabalho mais de
100 prêmios e várias indicações em diversas categorias.
Para registrar os 30
anos de atividades, foi lançado recentemente um selo comemorativo, que segue o padrão dos anteriores,
contemplando um grande círculo que passa a
conotação de igualdade e democracia.

ESPA, OAB e protetores participam
de Feira de Adoção Animal
Hoje às 9 horas, a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais, OAB - Seccional Santo André e protetores independentes
promovem mais uma edição da tradicional
Feira de Adoção Animal, no estacionamento da
instituição jurídica, localizada na avenida Portugal, 233 – Centro. Na última edição do evento,
em 18 de maio, 13 animais ganharam um novo
lar.
O interessado em adotar um pet precisa ser maior de 18 anos, ter a concordância da
família e levar comprovante de endereço. No
dia, ele também receberá informações sobre
guarda responsável e orientações jurídicas.
Os visitantes também poderão colaborar com as ações da ESPA ao adquirir camisetas

exclusivas do projeto ou com a doação de ração,
cobertores, jornais, vermífugos, potes de sorvete, xampu, sabonete, material de limpeza, sacos
de lixo, entre outros itens.

Festivais entram
na rotina de alunos

Hoje tem arraial

O Colégio Singular São Caetano promoverá nesta segunda-feira (17) às 20 horas, no
Teatro Céu Meninos (rua Barbinos, 111 – Jardim Patente – São Paulo), seu tradicional Festival Interno de Dança.
Cerca de 120 alunos apresentarão o
trabalho desenvolvido durante o primeiro semestre, com coreografias criadas por eles e com
direção final dos professores de dança. O evento
não conta com classificação e é caracterizado
como uma mostra que visa promover a arte e
apreciação dos familiares e amigos.
No início do mês, as alunas do grupo
de dança amador participaram do Festival de
Dança - Céu Meninos e garantiram o primeiro
lugar.

Projeto de Simulados
segue com força total
Como forma de preparar os estudantes
para os principais processos seletivos, o Singular Anglo promove hoje às 8 horas, mais uma
atividade por meio do Projeto Simulado. Os alunos do Extensivo e Turma Medicina se dedicarão à resolução de uma prova de conhecimentos
gerais com 90 questões e mais 15 opcionais, nos
moldes do Enem, Fuvest, Unesp e Unicamp.
Na semana seguinte, dia 18 às 15 horas, alunos do Turma Medicina participarão de
um simulado no formato do primeiro dia da segunda fase da Fuvest, com questões dissertativas de Português e uma redação.

Orientações para
o vestibular
Após ganhar nova roupagem no
início do ano, o Plantão de Vestibulares está
a todo vapor e nesta segunda-feira (17) promoverá mais uma rodada, desta vez no Colégio Singular São Caetano e será comandada pela equipe de coordenadores.
A atividade é um bom momento para os vestibulandos esclarecerem dúvidas
quanto à escolha da carreira, faculdade, data
de inscrição e de provas, além do número de
candidatos por vaga.

A partir das 10 horas, o Colégio Singular Júnior promoverá sua tradicional Festa Junina nas dependências do Colégio Singular
Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222).
A festança promete agitar o sábado dos
alunos e convidados, levando muita descontração com danças, brincadeiras e comidas típicas.

Programa Altas Horas
recebe singularianos
Os alunos da 3ª série do Ensino Médio
do Colégio Singular São Caetano participam
hoje, às 22h30, do programa Altas Horas, da
Rede Globo.
Entre os convidados estão as apresentadoras Glória Maria e Mônica Iozzi, as cantoras Roberta Miranda e Iza, além do grupo sertanejo Barra da Saia, que discutirão assuntos ligados a viagens, empoderamento feminino e preconceito racial.

Atividades culturais
reforçam conteúdos
Aprender dentro e fora da sala de aula
e enxergar as possibilidades de conhecimento
em vários aspectos fazem parte do Estudo do
Meio, realizado regularmente pelas unidades do
Colégio Singular.
Hoje, a turma da 3ª série do Ensino
Médio Tarde de Santo André marcará presença
na exposição Coleção de Arte no Brasil e obras
de Auguste Rodin, na Pinacoteca do Estado.
Na próxima semana, a galera do 4º ano
do Singular Júnior embarcará para o Sabor de
Fazenda – Dedinho Verde, em São Paulo, e, em
seguida, participará de uma festa no Buffet El
Niño, em Santo André, resultado do projeto Lucro e Prejuízo.

