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Singularianos participam de
Festival Mundial de Teatro
s próximos dias prometem ser
bastante agitados para o grupo
de Teatro Singular, que ainda
colhe o sucesso da estreia do
espetáculo Buraco de Minhoca, no último dia 18 de
junho e já está inscrito em
diversos festivais.
Outra novidade
na qual a trupe singulariana está envolvida é o Festival Mundial de Teatro
Adolescente - Vamos que
Venimos, realizado há
mais de 10 anos em Buenos Aires (Argentina) e no
sul do Chile, que no ano
passado ganhou sua primeira edição brasileira e,
neste ano, novamente a cidade de Santo André sediará a segunda edição.
As inscrições para o evento já estão
abertas e vão até o dia 23 de julho no link
https://vamosquevenimosbr.wixsite.com/vqvbr

A versão brasileira acontecerá entre os dias 21 e
25 de setembro e poderão participar grupos
adolescentes vinculados a escolas, projetos públicos e privados, bem como grupos jovens independentes. “Os trabalhos
podem ser para palco, rua
ou espaços alternativos, de
espetáculos ou cenas curtas
de processos em qualquer
estágio”, explica a comissão organizadora, que tem
como integrante o coordenador Paulo Gircys.
Serão dias de intensa troca e estímulo à
pesquisa e criação adolescente, pautados pela importância da voz jovem como
movimento de luta e transformação social.
“O evento proporcionará vários benefícios, em especial ao jovem, que terá a oportunidade de mostrar como se organiza coletivamente e o que pensa”.

Simulado reforça
conhecimento

Período integral oferece
férias com diversão

Na próxima semana, dia 6 de julho, o
Projeto Simulado do Colégio Singular e Singular Anglo encerrará as atividades do primeiro
semestre, com uma prova voltada aos estudantes do Extensivo Tarde e Noite. A atividade
envolverá um simulado dissertativo de conhecimentos específicos de Química, Biologia e
Geografia.
Ao longo do ano são aplicados mais de
50 simulados, os quais podem ser dissertativos,
de redação ou específico de algumas universidades e cursos.

Os pais que precisam deixar seus filhos na escola durante as férias escolares de julho contam com a tranquilidade e comodidade
do período integral das unidades do Singular
São Bernardo, São Caetano, Singular Júnior e
Liceu Monteiro Lobato, que abrem suas portas
para receber a garotada.
A temporada terá início em 1º de julho
(segunda-feira) e contará com uma grade de atividades que promoverá aprendizado, integração e muita diversão para as crianças, entre as
ações estão artesanatos, cine pipoca, culinárias,
desfiles, gincanas, jogos, esportes, brincadeiras, passeios e muito mais.

O

Ensino Fundamental II
promove ação social
Nos últimos dias aconteceu o Desafio
Singular para as unidades do Ensino Fundamental II de São Bernardo e São Caetano. Além
das atividades que envolveram muita criatividade e integração, a garotada deu um show de
solidariedade.
Durante as provas sociais, foram arrecadados 380 quilos de alimentos, mais de 400
quilos de ração animal e 500 peças de agasalhos,
cobertores e calçados.

ITA abre inscrições
para vestibulares
Os estudantes que pretendem prestar o
vestibular 2020 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) devem ficar atentos, pois o período de inscrições terá início nesta segundafeira (1) e seguirá até 15 de agosto por meio do
portal www.vestibular.ita.br .
A primeira fase do vestibular acontecerá em 1º de dezembro e a segunda nos dias 12
e 13 de dezembro.

ENEM MAIS: curso intensivo e direcionado
Oferecer a melhor preparação para o
Exame Nacional do Ensino Médio e principais
vestibulares é a proposta do curso ENEM MAIS,
lançado com sucesso em 2018. Para as turmas
deste ano, as inscrições já estão abertas, inclusive para o concurso de bolsas. A atividade
acontecerá nas unidades Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul na próxima quarta-feira (3) às 15 horas.

Alunos são destaques
na natação e no judô
Os destaques do Colégio Singular não
estão apenas nas salas de aula, pois muitos figuram também na área esportiva e apesar da pouca
idade despontam como grandes talentos.
Nas últimas semanas, os alunos do Ensino Fundamental II participaram de campeonatos com excelente desempenho. Durante a Copa
São Paulo de Inverno para nadadores vinculados, Enzo Gabriel Fioretto garantiu medalha de
bronze nos 100 metros costas. Whitaker Salles
ficou com o ouro nos 100 metros borboleta e
bronze nos 200 metros medley. Amabile Scabacino levou ouro nos 200 metros livre e 100 metros borboleta, além de bronze nos 200 metros
medley. Raissa Hayashi ficou com o ouro nos
100 metros borboleta e bronze nos 200 metros
medley e Enzo Cunha garantiu ouro nos 100
metros peito e 200 metros medley, além de
bronze nos 100 metros livre.
No Judô, durante a Copa Open São
Paulo, Marcela Ciolfi garantiu bronze na categoria meio leve sub-13 e Rafaela Tomiati ficou
com o ouro na categoria pesado sub-13, além de
sagrar-se vice-campeã no campeonato paulista.

O curso disponibiliza uma série de diferenciais como aulas de Inglês, simulados
completos do Enem, com redações corrigidas,
simulado compacto, Projeto de Redação, com
laboratórios direcionados, plantão de dúvidas
presencial, de segunda a sábado e acesso à plataforma Plurall, ferramenta de plantão de dúvidas
virtual. As inscrições podem ser realizadas por
meio do portal www.singular.com.br .

Futeboas agita
unidade andreense
Recentemente, o Colégio Singular
Santo André promoveu o tradicional Futeboas – campeonato de futsal, voltado para as
alunas do Ensino Médio Tarde e Noite.
O evento teve a finalidade de despertar o espírito competitivo, integração e
atividades de lazer entre as estudantes.
Com jogos disputadíssimos e empolgantes, a campeã do evento foi a equipe
3C17 e vice campeã, a equipe do 3C27.

