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Singular lança inovador
Programa Bilíngue

A

partir do próximo ano, o Colégio Singular passará a oferecer a todos os seus alunos o
inovador Programa Bilíngue, resultado de mais
de quatro anos de pesquisas, análises de materiais e viagens de benchmarking a vários países,
considerados referência no ensino, como Finlândia, Singapura, Japão e Estados Unidos.
A proposta é preparar os alunos até o 5º
ano do Ensino Fundamental I para os exames de
proficiência no idioma inglês e a internacionalização do currículo da grade pedagógica a partir
do Ensino Fundamental II até o Ensino Médio.
Para isso, o Singular mantém parceria
com duas importantes instituições de ensino, a
Cambridge University - por meio do programa
Cambridge Bilingual Partners - e a University
of Missouri.
O programa segue uma metodologia
moderna e acompanha o desenvolvimento da
criança, pois para ela compreender um novo
idioma, é preciso receber, de forma lúdica, conteúdos coerentes e lógicos, a fim de que haja um
processo natural
de familiarização.
O Programa
Bilíngue iniciará
com os alunos de
três anos de idade
e os livros utilizados foram importados diretamente
de Cambridge.
“Somos uma das
escolas pioneiras
no Estado a utilizar esse material

pedagógico. Com essa aquisição, o Singular recebe o selo de qualidade de ensino da universidade de Cambridge”, reforça o diretor Egidio
Blumetti.
Em 2020, segundo a diretora Rosanella Gambogi, os alunos da Educação Infantil - a partir dos três
anos de idade - e do
Ensino Fundamental I
passarão a contar com
cinco aulas semanais
de inglês na grade curricular, sem prejuízo
das demais disciplinas.
Já no Ensino
Fundamental II, os alunos terão três aulas semanais e opção de mais duas no contraturno, através do Singular Idiomas, durante o próximo ano
- o qual será considerado como período de transição. Em 2021, para que aos estudantes de 6º,
7º e 8º anos possam iniciar seus estudos em um
currículo internacional, será oferecido o Middle
School, que integra os conteúdos de Ciências e
Humanidades, através da abordagem STEAM,
sigla em inglês das áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática.
O ciclo de internacionalização do currículo se completa com o High School, disponível para alunos de 9º ano do Ensino Fundamental II e 1ª série do Ensino Médio, que ao
completar todos os créditos do programa, recebe dois diplomas oficiais - um brasileiro e um
americano, expedido pela University of
Missouri e reconhecido pelo governo dos Estados Unidos e aceito em todas as universidades
americanas.

ESPA incentiva guarda
responsável de animais

Destaque-se nos
processos seletivos

Hoje, a partir das 9 horas, a ESPA Equipe Singulariana de Proteção aos Animais
promoverá a tradicional Feira de Adoção Animal, em parceria com as protetoras independentes, Colégio Singular e OAB Santo André. A atividade será no estacionamento da instituição jurídica, localizado na avenida Portugal, 233 –
Centro.
A entrada é gratuita e a ação visa amenizar o abandono de animais nas ruas, que atualmente representa um grave problema social.
Para adotar um pet é preciso apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e
preencher alguns critérios como ser maior de 18
anos e ter a concordância de toda a família.
Nesse dia, também serão fornecidas informações sobre guarda responsável e orientações
jurídicas.
Cãopanha de Inverno – A ESPA está
arrecadando cobertores, mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal e casinhas, uma vez que os
animais também reagem às mudanças de temperatura, principalmente no inverno. As doações
podem ser entregues nas unidades do Colégio
Singular ou do Cursinho, cujos endereços estão
disponíveis no portal www.singular.com.br .

Os estudantes que enfrentarão em breve a maratona de vestibulares e Enem – Exame
Nacional do Ensino Médio não podem ficar de
fora do ENEM MAIS do Singular Anglo. Suas
matrículas já estão abertas e, inclusive, para o
concurso de bolsas, que será aplicado na próxima quarta-feira (24) às 15 horas, simultaneamente nas unidades do cursinho de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do
Sul. As inscrições podem ser realizadas por
meio do portal do Singular.
O curso conta com uma proposta inovadora, eficaz e tem a finalidade de intensificar
a preparação dos estudantes por meio de uma
série de diferenciais, como aulas de Inglês, simulados completos e compactos do Enem, com
redações corrigidas, plantão de dúvidas presencial, de segunda a sábado e acesso à plataforma
Plurall.

Grandes conquistas nas
olimpíadas acadêmicas
As olimpíadas acadêmicas oferecem
muitas oportunidades aos participantes e os alunos do Colégio Singular conhecem bem esses
benefícios. Já são 330 medalhas conquistadas.
Nos últimos meses, eles participaram
da primeira fase da OBF - Olimpíada Brasileira
de Física, da OBMEP - Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas e a aluna
Yasmin Salemme esteve na fase final da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo.
De acordo com a coordenadora Raika
Tkatschuk, o bom desempenho dos estudantes
está ligado aos treinamentos promovidos pelo
Singular. “O resultado é muito mais do que premiação, pois oferece benefícios no desenvolvimento de habilidades, que colaboram para o
crescimento pessoal e acadêmico”, explica.

Plurall auxilia alunos
Durante a realização das tarefas ou estudos é comum aparecerem dúvidas e, no Singular, a solução é imediata. Isso porque os alunos contam com diferenciais que os auxiliam,
sejam durante os estudos em casa, por meio do
aplicativo Plurall - Plantão de Dúvidas Online.
A tecnologia pode ser consultada através de tablet, smartphone ou computador e consiste num apoio complementar das aulas, prática, organizada e inovadora, a qual permite aos
estudantes esclarecerem dúvidas sobre os exercícios dos cadernos, simulados, questões do
Enem e principais vestibulares do país.
O aluno pode escrever ou enviar uma foto para a central de plantonistas que responderá rapidamente o questionamento. No sistema também
estão disponíveis várias
dúvidas já respondidas.

Está de volta o Simulado
Online de Atualidades
A segunda temporada de exercícios do
Simulado Online de Atualidades do Colégio
Singular e Singular Anglo estará de volta a
partir de segunda-feira (22). Toda a comunidade
e, especialmente, os vestibulandos que desejam
estar bem atualizados com os principais fatos
que ocorrem no mundo podem acessar o espaço
no portal do Singular (www.singular.com.br) e
testar seus conhecimentos sobre assuntos
contemporâneos e que são notícias na imprensa
mundial.
Semanalmente, sempre às segundasfeiras, 10 novas perguntas serão postadas no
formato de testes. O quiz é elaborado pela
professora Rose Rodrigues (Geografia) e a proposta é que o espaço desperte o interesse de todos pela sua abrangência.

