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Singular Play tem programação
especial na próxima semana

A

té o dia 15 de agosto (quintafeira), o Singular Play, localizado no Shopping ABC,
em Santo André, disponibilizará uma programação especial para a garotada se divertir e,
ao mesmo tempo, desenvolver suas habilidades socioemocionais. Na próxima semana,
os visitantes encontrarão atividades, desafios
e oficinas pra lá
de interessantes
(confira tabela
abaixo). O espaço está localizado no piso
térreo do Shopping ABC (avenida Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda), ao lado da loja de brin-

quedos PBKids e funciona das 10 às 22 horas.
Enquanto as crianças se divertem, os
pais têm a oportunidade de conhecer detalhes
dos diferenciais
oferecidos pela
rede de ensino
Singular, que há
54 anos mantém
a tradição de excelência na arte
de ensinar.
De acordo com o coordenador de Mídias Digitais, Eduardo Zamborlini, o espaço é
uma ótima opção de entretenimento, aliado ao
aprendizado, e sempre sob o comando de uma
equipe de profissionais.

Data

Horário

Atividade

28/07

15 horas
16h30
18 horas

Contação de histórias – Nossa Patota – Lelê e a capinha mágica
Nossa Patota – Desafio Lego
Nossa Patota – Jogo Angry Birds – Real Life

Preparatório promove
concurso de bolsas

Unicamp abre inscrições
para vestibulares

A partir de agora, o tempo está cada
vez mais curto para quem prestará vestibular e
Enem. Mas, a partir de muita determinação,
aliada a um curso sério e diferenciado, é possível se preparar ou reforçar ainda mais os estudos. Para contemplar os estudantes nessa situação o Singular Anglo oferece o ENEM MAIS,
cujas aulas contemplam os principais conteúdos
cobrados nos vestibulares, atividades complementares e a melhor equipe de professores.
Para aliar custo-benefício, nesta quarta-feira (31) às 15 horas, acontecerá um concurso de bolsas, nas unidades de Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas por
meio do portal do Singular.
O curso disponibiliza uma série de diferenciais como aulas de Inglês, simulados
compactos e completos do Enem, 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.

Os estudantes que pretendem prestar o
vestibular 2020 da Unicamp – Universidade de
Campinas devem ficar atentos, pois o período
de inscrições terá início nesta quinta-feira (1) e
seguirá até 6 de setembro por meio do portal
www.comvest.unicamp.br .
A primeira fase do vestibular acontecerá em 17 de novembro e a segunda nos dias 12
e 13 de janeiro de 2020.
As inscrições para o vestibular indígena e para as vagas olímpicas, modalidades inseridas na última edição, acontecem em datas distintas. No primeiro caso, os candidatos devem
se inscrever entre os dias 2 e 30 de setembro, e
no segundo, entre 21 de novembro e 10 de janeiro.

ESPA recebe
arrecadações da OAB
Recentemente, as representantes da
OAB – Santo André, Simone Resende e Andréa
Tartuce estiveram no Colégio Singular Santo
André para entregarem parte dos itens arrecadados durante a Cãopanha de Inverno.
A principal finalidade da ação foi colaborar com os animais que não têm um lar e arrecadou cobertores, mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal e casinhas.

2º semestre inicia aulas
Já está tudo pronto para o volta às aulas
e início de mais um semestre letivo. As unidades
do Singular Anglo Vestibulares recebem os alunos a partir de segunda-feira (29) e no dia 31
(quarta-feira), será a vez dos alunos dos cursos
regulares (Educação Infantil ao Ensino Médio)
retornarem aos bancos escolares. No dia seguinte, 1 de agosto, terão início as aulas do Singular
Idiomas e o ENEM MAIS, dia 19 de agosto (segunda-feira).
Mesmo com as férias do mês de julho,
as equipes do Singular não pararam e trabalharam na grade de atividades para o 2º semestre a
fim de oferecer ainda mais qualidade e aulas diferenciadas em todos os níveis.

Estudantes recebem
diploma americano
Andréa Tartuce, José Carlos Fazzole e Simone Resende

Encontros enxadrísticos
retornam nesta 4ª feira
Desde fevereiro, o Colégio Singular
Santo André promove os tradicionais Encontros
Enxadrísticos e, após as férias escolares, retornarão nesta quarta-feira (31) às 18 horas. A atividade é aberta para alunos da escola, ex-alunos, amigos e familiares.
Além de ensinar sobre as técnicas e
regras, a atividade é um complemento
no auxílio à aprendizagem de outras
disciplinas, já que desenvolve o raciocínio lógico, desenvolvimento
da concentração, reflexão mental, memorização, raciocínio lógico, elaboração de estratégias e
tomada de decisões. Mais informações pelo telefone 4990-2000 ou
portal www.singular.com.br .

Na última semana os estudantes formados em 2018 pelo High School receberam
seus diplomas americanos, enviados pela
University of Missouri. O nome dos singularianos está impresso ao lado de centenas de outros
estudantes de diversos países no convite de
cerimônia, realizada no Stotler Lounge Memorial Union Columbia.
No decorrer do curso, as estudantes Vitória Ribeiro e Larissa Hilário obtiveram excelente desempenho, inclusive, superior aos índices americanos que pontuam para as melhores
universidades dos Estados Unidos.

Vitória Ribeiro e Larissa Hilário
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Singular Play tem programação
especial na próxima semana

A

té o dia 15 de agosto (quintafeira), o Singular Play, localizado no Shopping ABC, em
Santo André, disponibilizará uma programação especial para a garotada se divertir e, ao
mesmo tempo, desenvolver suas habilidades
socioemocionais.
Diariamente, os visitantes encontraram uma programação variada, com atividades pra lá
de interessantes como: Desafio do quebra-cabeça,
Desafio de Artes, Color Dots, Espaço da Escola da Inteligência, Lego Bilíngue e muito mais. A programação
completa de atividades pode ser conferida no
instagram.com/singularanglo. O espaço está lo-

calizado no piso térreo do Shopping ABC (avenida Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda), ao lado da
loja de brinquedos PBKids e funciona das 10 às
22 horas.
Enquanto
as crianças se
divertem, os
pais têm a
oportunidade
de conhecer
detalhes dos
diferenciais
oferecidos
pela rede de ensino Singular, que há 54 anos
mantém a tradição de excelência na arte de
ensinar.
De acordo com o coordenador de Mídias Digitais, Eduardo Zamborlini, o espaço é
uma ótima opção de entretenimento e de muito
aprendizado, sob o comando de uma equipe de
profissionais.

Preparatório promove
concurso de bolsas

Unicamp abre inscrições
para vestibulares

A partir de agora, o tempo está cada
vez mais curto para quem prestará vestibular e
Enem. Mas, a partir de muita determinação,
aliada a um curso sério e diferenciado, é possível se preparar ou reforçar ainda mais os estudos. Para contemplar os estudantes nessa situação, o Singular Anglo oferece o ENEM MAIS,
cujas aulas contemplam os principais conteúdos
cobrados nos vestibulares, atividades complementares e a melhor equipe de professores.
Outro excelente atrativo é o concurso
de bolsas, agendado para quarta-feira (31) às 15
horas. A atividade acontecerá nas unidades de
Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul e as inscrições podem ser feitas
gratuitamente por meio do portal do Singular.
O curso disponibiliza uma série de diferenciais como aulas de Inglês, simulados
compactos e completos do Enem, 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.

Os estudantes que pretendem prestar o
vestibular 2020 da Unicamp – Universidade de
Campinas devem ficar atentos, pois o período
de inscrições terá início nesta quinta-feira (1) e
seguirá até 6 de setembro por meio do portal
www.comvest.unicamp.br .
A primeira fase do vestibular acontecerá em 17 de novembro e a segunda, nos dias
12 e 13 de janeiro de 2020.
As inscrições para o vestibular indígena e para as vagas olímpicas, modalidades inseridas na última edição, acontecem em datas distintas. No primeiro caso, os candidatos devem
se inscrever entre os dias 2 e 30 de setembro, e
no segundo, entre 21 de novembro e 10 de janeiro.

ESPA recebe
arrecadações da OAB
Recentemente, as representantes da
OAB – Santo André, Simone Resende e Andréa
Tartuce estiveram no Colégio Singular Santo
André para entregarem parte dos itens arrecadados durante a Cãopanha de Inverno.
A principal finalidade da ação foi colaborar com os animais que não têm um lar e arrecadou cobertores, mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal e casinhas.

2º semestre inicia aulas
Já está tudo pronto para o volta às aulas
e início de mais um semestre letivo. As unidades
do Singular Anglo Vestibulares recebem os alunos a partir de segunda-feira (29) e no dia 31
(quarta-feira), será a vez dos alunos dos cursos
regulares (Educação Infantil ao Ensino Médio)
retornarem aos bancos escolares. No dia seguinte, 1 de agosto, terão início as aulas do Singular
Idiomas e o ENEM MAIS, dia 19 de agosto (segunda-feira).
Mesmo com as férias do mês de julho,
as equipes do Singular não pararam e trabalharam na grade de atividades para o 2º semestre a
fim de oferecer ainda mais qualidade e aulas diferenciadas em todos os níveis.

Estudantes recebem
diploma americano
Andréa Tartuce, José Carlos Fazzole e Simone Resende

Encontros enxadrísticos
retornam nesta 4ª feira
Desde fevereiro, o Colégio Singular
Santo André promove os tradicionais Encontros
Enxadrísticos e, após as férias escolares, retornarão nesta quarta-feira (31) às 18 horas. A atividade é aberta para alunos da escola, ex-alunos, amigos e familiares.
Além de ensinar sobre as técnicas e
regras, a atividade é um complemento
no auxílio à aprendizagem de outras
disciplinas, já que desenvolve o raciocínio lógico, desenvolvimento
da concentração, reflexão mental, memorização, elaboração de
estratégias e tomada de decisões.
Mais informações pelo telefone 4990-2000 ou portal do Singular www.singular.com.br .

Na última semana, os estudantes formados em 2018 pelo High School receberam
seus diplomas americanos, enviados pela
University of Missouri. O nome dos singularianos está impresso ao lado de centenas de outros
estudantes, de diversos países, no convite de
cerimônia, realizada no Stotler Lounge Memorial Union Columbia.
No decorrer do curso, as estudantes Vitória Ribeiro e Larissa Hilário obtiveram excelente desempenho, inclusive, superior aos índices americanos que pontuam para as melhores
universidades dos Estados Unidos.

Vitória Ribeiro e Larissa Hilário

Conhecimento além da sala de aula
Durante o primeiro semestre, os alunos do Colégio Singular participaram de viagens, passeios, saídas e muitas visitas, por meio do projeto Estudo do Meio, que
contempla as turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio com um ensino interdisciplinar .
A atividade garante
momentos coletivos de
aprendizagem e convivência entre professores,
estudantes e equipe pedagógica, além de pro-

porcionar uma percepção crítico-reflexiva do
contexto social, ao colocar a sala de aula em diferentes espaços e múltiplas culturas.
O Estudo do Meio
também proporciona
uma relação harmoniosa
entre o homem e o meio,
aprimorando o desempenho escolar, o fortalecimento do aprendizado,
integração, motivação, sociabilização, autonomia, recreação e entretenimento.

