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Começa a temporada de
aprovações em Medicina

C

om o início dos processos seletivos 2020, os singularianos já
despontam nas primeiras listas
de aprovações no curso de Medicina, considerado um dos mais concorridos. Até o momento são
dez em diferentes instituições. Esta é apenas
uma prévia do ótimo desempenho dos alunos,
pois em 2019, o Colégio Singular e Singular Anglo registraram169 aprovações.
O vestibulando que se prepara no Singular possui uma série de recursos pedagógicos
que fazem a diferença na hora de prestar o exa-

Daphynne Freitas
Uninove

Giovanna Palazzi
Unitau

me. Entre eles, está o curso Turmas Medicina,
ministrado em período integral, que trata as necessidades do aluno de forma individualizada,
priorizando o equilíbrio mental, emocional, físico e técnico.
Além de material didático atualizado,
são realizados simulados internos e externos,
aulas específicas de aprofundamento em assuntos da área de Biologia e Medicina Aplicada,
ministradas por médicos professores, plantões
de dúvidas, presencial e virtual.
Conheça os futuros médicos:
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Mundo em Debate tem
novos vídeos

Simulados testam
vestibulandos

Para contribuir com o estudo dos vestibulandos, a TV Web Singular, por meio do seu
canal Mundo em Debate, disponibilizou recentemente novos vídeos e, entre eles, estão 30
anos da queda do muro de Berlim e Irã x Estados
Unidos.
Os vídeos são dinâmicos e abordam
assuntos atuais, que complementam as aulas e
são destaque na mídia.
Para conferir o conteúdo, acesse o
canal, no portal www.singular.com.br .

Durante a preparação para os vestibulares, os simulados são uma ferramenta de extrema importância para os estudantes testarem
seus conhecimentos. Por isso, o Singular Anglo
promove hoje, das 8 às 13 horas, um simulado
nos moldes dos principais vestibulares, para os
alunos do Extensivo manhã, tarde e Turma Medicina.
A atividade contará com 90 questões
de conhecimentos gerais, mais 15 opcionais de
conteúdo livre.

Provas do conhecimento
agitam início de semestre

Cine Singular
exibe Getúlio

No dia 17 de agosto (sábado) às 9 horas, o Colégio Singular Santo André sediará a
primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências 2019 (ONC), que estará com inscrições
abertas até terça-feira (6) e deverão ser realizadas na secretaria das unidades. Podem participar alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II a
3ª sé-rie do Ensino Médio.
Nesse mesmo dia, a partir das 13 horas, a unidade andreense também sediará a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Física (OBF).
Recentemente, foram divulgados os
resultados para a segunda fase da Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
– OBMEP e 30 alunos foram classificados.

O Cine Singular exibirá na próxima
quinta-feira (8) às 14 horas, o filme Getúlio,
voltado para os alunos da 3ª série do Ensino Médio manhã do Colégio Singular Santo André. Na
sequência, o professor Frank Borges fará um debate abordando os principais aspectos da obra.
O filme traz a intimidade de Getúlio
Vargas, então presidente do Brasil, em seus 19
últimos dias de vida. Pressionado por uma crise
política sem precedentes, em decorrência das
acusações de que teria ordenado o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, ele avalia os riscos existentes até tomar a decisão de se suicidar.

Aluno é destaque em torneio mundial de futebol
Pelo segundo ano consecutivo, o aluno
Thiago Marinho, do 4º ano do Ensino Fundamental I do Colégio Singular São Bernardo, participou do torneio de futebol IberCup Qualifer
São Paulo e mais uma vez, mostrou que realmente entende de bola e foi um dos destaques da

equipe Company Sports Fut Soccer, a qual sagrou-se campeã invicta.
No campeonato, o estudante fez cinco
gols e mais um de pênalti (disputa por penalidades na semifinal) e no ranking dos melhores
atletas da categoria 2010 ele ficou em terceiro
lugar, entre um total de 58 posições. A vitória
classificou a equipe para a fase que acontecerá
em janeiro de 2020 em Porto Alegre. O IberCup
é um dos maiores torneios de categorias de base
do mundo, com fases realizadas em vários países. A competição é inclusiva e contou com a
participação de diversos atletas de grandes clubes, projetos sociais e escolinhas, nas categorias
Sub-8 a Sub-12.
Durante o mês de julho, o aluno também participou dos campeonatos Lindóia Cup –
Circuito das Águas, pela equipe Planet Society
e do Winter Cup, em Santos, pela equipe Lions
Fit, no primeiro foi um dos artilheiros e em ambos as equipes foram campeãs invictas.

Singular Play alia diversão e aprendizado
As atividades do Singular Play - localizado no Shopping ABC, em Santo André – estão a todo vapor. Diariamente o espaço disponibiliza uma programação especial, com foco na
diversão e no desenvolvimento das habilidades
socioemocionais, como o Color Dots, Desafio
de Artes, Desafio do quebra-cabeça, Espaço da
Escola da Inteligência, Lego Bilíngue e muito
mais.
Os pais podem usufruir de um confortável lounge e aproveitar para conhecerem os
diferenciais oferecidos pela rede de ensino Singular.
O espaço está localizado no piso térreo

(avenida Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda) e funciona das 10 às 22 horas.

Alunos do Singular São Caetano durante
visita no Singular Play

