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Singular prepara para o Enem
e melhores universidades

O

ferecer a melhor preparação
para o Exame Nacional do Ensino Médio e principais vestibulares é a proposta do curso ENEM MAIS, que
também está com inscrições abertas para o concurso de bolsas. A atividade acontecerá simultaneamente nas unidades do Singular Anglo
Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul na próxima quarta-feira (26) às
15 horas, e o desconto será de acordo com o desempenho na avaliação.
O curso terá início em agosto e seguirá
até meados de novembro, com uma série de diferenciais que visam preparar o estudante para
as provas do Enem, como aulas de Inglês, simulados completos e com redações corrigidas; simulados compactos; Projeto de Redação, com
laboratórios direcionados; plantão de dúvidas
presencial, de segunda a sábado, e acesso à plataforma Plural - moderna ferramenta de plantão

de dúvidas virtual.
Outro benefício refere-se às revisões
para as primeiras e segundas fases dos grandes
vestibulares de São Paulo, que serão ministradas logo após a realização do Enem e estendidas
até janeiro de 2020.
As inscrições podem ser realizadas por
meio do portal www.singular.com.br .

Professor apresenta
obras de Caravaggio

Alunos preparam-se para
2ª fase de olimpíada

Os interessados em História da Arte
têm encontro marcado na quinta-feira (27) às
19h30, com o professor Giovanni Bagnoli, que
ministrará a palestra Caravaggio: Sagrado &
Profano, no Spazio Italiano (rua Airó, 69 – Santo André).
O encontro percorrerá as obras de Michelangelo Merisi (também conhecido como
Caravaggio), um gênio barroco e ousado, retratando o alto nível tanto no aspecto profano como fundamentalmente no aspecto religioso da
contrarreforma.
Mais informações e inscrições pelo telefone (11) 4427-6500.

Os singularianos fazem das Olimpíadas Acadêmicas um verdadeiro show de conhecimento e sempre alcançam excelentes resultados. Desta vez, o destaque fica por conta da
classificação de um grupo de 10 alunos para a
segunda fase da OBF – Olimpíada Brasileira de
Física, que acontecerá no dia 17 de agosto às 13
horas, no Colégio Singular Santo André - sede
do evento.
Entre os classificados estão Aline Marcolino, Danilo dos Santos, Deivid Zhao, Isabella Bianchini, Jean Costa, Lucas Ribeiro, Lucas
Albissú, Lucas Brito, Pedro Henrique Pereira e
Wellington Fonseca Filho.

Inglês focado no aprendizado e na certificação
Atualmente, o domínio da língua inglesa é indispensável e não mais um diferencial.
Acompanhando essa tendência, o Singular Idiomas oferece o ensino de inglês por meio de uma metodologia inovadora, focada
no aprendizado completo e o
aluno é direcionado a pensar
e vivenciar a língua de forma
geral a fim de que a conversação e a escrita sejam articuladas naturalmente.
Desde 2010, o Singular Idiomas é polo examinador do Exame de Cambridge e no final do ano
passado, aplicou os exames YLE Startes (Young
Learners) específico para o público mais jo-

vem, o Key English Test (KET), Preliminary
English Test (PET) e First Certificate in English
(FCE).
Nessa edição do exame
de certificação, a aluna Giovanna Akemi Iga Fornaziero,
do 9º ano do Ensino Fundamental II do Liceu Monteiro
Lobato e 1ª série do High
School, colocou em prática
todo o aprendizado adquirido
e garantiu aprovação com distinção.
“Ainda não sei se farei faculdade fora do País, estou me esforçando para
isso. A certeza que tenho é que o certificado enriquecerá meu currículo”.

Palestra aborda
Déficit de Atenção

Solidariedade a
todo vapor

A unidade do Colégio Singular São
Caetano realizará na quarta-feira (26) às 18 horas, a palestra TDAH – com a psicopedagoga Viviane Heredia Vivaldini. A atividade será voltada para professores e funcionários administrativos da unidade.
O encontro falará sobre o Transtorno
do Déficit de Atenção com Hiperatividade, de
causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a
sua vida e se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade.

Até o fim deste mês, o Singular estará
envolvido com a Campanha do Agasalho 2018,
por meio da Defesa Civil e promoção do Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
(FUSSESP). A comunidade escolar e sociedade
podem participar fazendo a doação de agasalhos, cobertores, sapatos e roupas em geral,
novos ou usados em bom estado.
No Singular, os animais também são
alvo de ação social. Por meio da ESPA – Equipe
Singulariana de Proteção aos Animais - está
acontecendo a Cãopanha de Inverno, em parceria com a OAB/SP Santo André. Para os pets,
podem ser doados cobertores, tapetes, papelão,
jornal, roupinhas e caminhas de animais, entre
outros itens.
Todas as unidades do Colégio e Cursinho são postos de arrecadação das campanhas e
os endereços podem ser conferidos no portal.

Simulados treinam
para vestibular
Para o Singular participar de simulados é uma excelente oportunidade para testar os
conhecimentos, habilidades e comportamento
dos vestibulandos. Por essa razão, na terça-feira
(25) às 15 horas, promoverá para o Turma Medicina, um simulado nos moldes do segundo dia
de prova, da segunda fase da Fuvest, de caráter
dissertativo e de conhecimentos específicos.
Nesse mesmo dia,
as turmas do Extensivo Tarde realizarão um simulado de
redação nos moldes
da segunda fase da
Unicamp. E no dia
27 de junho (quintafeira), será a vez do
Extensivo Manhã.

Encerramento
de semestre
Para encerrar o primeiro semestre, o
Colégio Singular São Caetano promoverá na
sexta-feira (28) às 14 horas, o tradicional Chá
da Vovó, que reunirá as vovós dos alunos dos 1º
anos do Ensino Fundamental.
Já os alunos do Ensino Fundamental I
e do Integral, da mesma unidade, assistirão
nesta semana, o espetáculo Mary e os monstros
marinhos, no Teatro Sesc. E a turma da Educação Infantil do Singular Júnior se divertirá com
o teatro de bonecos do projeto Pia Fraus.

