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Singular inaugura espaço
no Shopping ABC

N

o período de 15 de julho a 15
de agosto, quem passar pelo
Shopping ABC, em Santo André, poderá conhecer de perto
um pouco do universo singulariano e os diferenciais oferecidos pela rede de ensino Singular,
que há 54 anos mantém a tradição de excelência na arte de ensinar.
Localizado
no piso térreo, ao lado da loja de brinquedos PBKids, o Singular Play funcionará
no mesmo horário do
centro comercial, das
10 às 22 horas. Numa área de 185 metros quadrados, as crianças poderão se divertir muito e,
ao mesmo tempo, desenvolver suas habilidades,
num espaço lúdico, colorido e interativo.
Segundo o coordenador de Mídias Digitais, Eduardo Zamborlini, haverá contação de

histórias, apresentações teatrais, games, ioga,
espaço bilíngue e várias oficinas culturais, artísticas e tecnológicas, cujos experimentos serão
comandados por uma equipe de profissionais.
“As grandes vedetes do Singular Play
serão as oficinas Mind Makers, o jogo Escape
30 e a área chamada Color Dots - repleta de luz e
com brinquedos exclusivos desenvolvidos
pelo Singular, no qual
as crianças poderão
brincar com mais de 2
mil pontos de luz,
criando desenhos, formas e muitas cores”,
detalha o coordenador
Eduardo Zamborlini.
Enquanto os filhos participam de experiências inesquecíveis, os pais poderão usufruir de um confortável lounge. O Shopping
ABC está localizado na Avenida Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda - Santo André.

Ensino Médio com duplo certificado
Cresce entre os jovens brasileiros a necessidade de enriquecer as experiências culturais, além de um bom preparo no idioma inglês
para o mercado de trabalho.
Para atender as novas tendências, o
Singular mantém parceria com a University of
Missouri - tradicional instituição de ensino
americana - e oferece aos estudantes a partir do
9º ano do Ensino Fundamental II a oportunidade
de obter o duplo diploma do Ensino Médio. As
aulas do High School acontecem duas vezes por
semana, são conduzidas por professores nativos
de países de língua inglesa e todo o material utilizado no curso é desenvolvido nos Estados
Unidos, as provas são enviadas para correção na
universidade americana por professores especializados.

Prepare-se com o
Singular Anglo
Com a chegada do segundo semestre,
fica cada vez menor o tempo para que o vestibulando se prepare para os exames seletivos. Para
contemplar os estudantes com um curso diferenciado, o Singular está com inscrições abertas
para o ENEM MAIS, cujas aulas reúnem os principais conteúdos cobrados nos vestibulares, atividades complementares e a melhor equipe de
professores.
Além de todo esse apoio pedagógico, o
estudante ainda pode obter descontos nas mensalidades participando do concurso de bolsas,
agendado para a próxima quarta-feira (17) às 15
horas, nas unidades do Cursinho de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do
Sul. As inscrições já estão disponíveis no portal
www.singular.com.br .

Em breve, o Singular abrirá as inscrições para o curso preparatório para a prova de
seleção do High School 2020 e poderão participar alunos matriculados no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental e que tenham domínio das
quatro habilidades da língua - leitura, escrita,
audição e fala. Mais informações podem ser
obtidas no portal do Singular ou pelo telefone
4990-2000.

Seleção de novos
plantonistas
O Singular está formando novos
times de plantonistas para atuarem em várias disciplinas, nas unidades do Colégio e
Cursinho de Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul.
Para participar, o interessado deverá estar cursando em 2019 alguma licenciatura em instituição de ensino de qualidade reconhecida e as inscrições para a prova
de seleção devem ser feitas no portal do
Singular ( www.singular.com.br ) até um dia
antes da seleção, agendada para 16 de julho
(terça-feira) às 15 horas, no Singular Santo
André (rua Álvares de Azevedo, 222,
Centro).

Professor orienta vestibulandos
para as provas dissertativas
As provas dissertativas costumam ser
temidas pelos vestibulandos, mas a vantagem é
que as chances de erros são menores porque a
correção não é maniqueísta. Para o
professor Fernando Serafim (Português), do Singular Anglo, o estudante não deve deixar questões em
branco, além de iniciar pelas áreas
que tem mais facilidade. O contrário poderá fazê-lo perder tempo
e deixá-lo tenso pela demora na
resolução.
O primeiro passo é manter a calma e esse tipo de avaliação
é uma oportunidade para colocar
em prática o que foi visto em sala
de aula. A dica é escrever tudo o
que for pertinente, fazer citações,
acrescentar nomes e fazer ligações de pensamentos com palavras-chave. “Desenvolver um

raciocínio ou mostrar o passo a passo da resposta, caso seja uma questão de Exatas, será imprescindível”, explica.
Não é bom deixar questões
em branco na prova discursiva. Se
o estudante ler a pergunta e não
souber resolver exatamente o que
está sendo pedido, vale a pena colocar no papel algo que conheça.
Isso garantirá alguma pontuação
pequena que, no fim das contas,
fará diferença. Já com as questões
em que o vestibulando tem certeza
da resposta, nada de enrolação.
Seja direto e prático na resposta.
A caligrafia é outra questão
importante. O corretor da prova
não pensará duas vezes em pular
uma palavra não compreendida, prejudicando a
nota. Como ainda há tempo hábil, vale treiná-la.

Festival de Teatro
recebe inscrições

Chá da tarde
homenageia avós

Até o próximo dia 23 de julho, o Festival Mundial de Teatro Adolescente - Vamos que
Venimos estará com inscrições abertas e os interessados em participar deverão acessar o link:
vamosquevenimosbr.wixsite.com/vqvbr .
O evento acontece há mais de 10 anos
na Argentina e no Chile. No ano passado ganhou
sua primeira edição brasileira e, em 2019, novamente Santo André sediará a segunda edição,
entre os dias 21 e 25 de setembro.
Um dos organizadores da edição brasileira é Paulo Gircys, coordenador do Teatro
Singular.
Serão aceitos grupos adolescentes vinculados a escolas, projetos públicos e privados,
bem como grupos jovens independentes. Os trabalhos devem ser para palco, rua ou espaços alternativos, além de espetáculos ou cenas curtas
de processos em qualquer estágio.

Tradicionalmente, para encerrar o primeiro semestre letivo, o Colégio Singular São
Caetano promove o Chá das avós, que neste ano
seguiu o sucesso das edições anteriores.
Foi uma tarde regada a muitos mimos e
homenagens dos alunos do 1º ano do Ensino
Fundamental para suas vovós. O evento culminou com o encerramento do projeto literário do
livro Colcha de Retalhos.

Maria Luíza Laranjeira e Maria de Fátima Martins,
avós do aluno Lucas

