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Singular promove concurso de
bolsas para cursos regulares

D

urante o mês de setembro, o
Colégio Singular promoverá
concursos de bolsas para estudantes do Ensino Fundamental II e Médio.
No dia 14 de setembro (sábado) às 9
horas, será aplicada avaliação para o Ensino
Médio nas três unidades, sendo 1ª série manhã
de Santo André, São Bernardo e
São Caetano; 1ª, 2ª e 3ª séries da
tarde e noite de Santo André e
tarde de São Bernardo.
Já no dia 21 de setembro (sábado) às 9 horas, o concurso de bolsas acontecerá no
Liceu Monteiro Lobato e nas

curricular, sem prejuízo das demais disciplinas.
No Ensino Fundamental II, os alunos
terão três aulas semanais e opção de mais duas
no contraturno, através do Singular Idiomas.
Em 2021, os estudantes de 6º, 7º e 8º anos terão a
oportunidade de iniciar seus estudos em um currículo internacional, com o Middle School, que
integra os conteúdos de Ciências e Humanidades, com abordagem STEAM, sigla em inglês
das áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática.
A internacionalização
do currículo se completará com

unidades do Singular Júnior,
São Bernardo e São Caetano para os estudantes que ingressarão
em 2020 no 6º ano do Ensino
Fundamental.
Entre os diferenciais
oferecidos estão a Escola da Inteligência, do escritor Augusto
Cury; Singular Idiomas e Programa Mind
Makers. Para 2020, a novidade ficará por conta
do Programa Bilíngue, voltado para alunos a
partir de três anos de idade da Educação Infantil
e todos do Ensino Fundamental I, que contarão
com cinco aulas semanais de inglês na grade

o High School, disponível para
alunos de 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino
Médio, que ao finalizarem os
créditos do programa recebem
dois diplomas, um brasileiro e
um ameriano expedido pela
University of Missouri, aceito
em todas as universidades americanas.
As inscrições para os concursos de
bolsas já podem ser realizadas e mais informações estão disponíveis no portal do Singular . Os
descontos das bolsas de estudo serão proporcionais ao desempenho de cada candidato.

Singular Play
é prorrogado

Alunos participam de
olimpíada internacional

Em razão do grande sucesso, o Singular Play, localizado dentro do Shopping ABC
(avenida Pereira Barreto, 42 – piso térreo), foi
prorrogado até o domingo (18).
Com uma programação bastante variada, o local disponibiliza diariamente diversão e
aprendizado gratuitos, como contação de histórias, apresentações teatrais, games, ioga, espaço
bilíngue, oficinas culturais, artísticas e tecnológicas, Mind Makers, Escape 30 e o espaço Color Dots - repletos de luz e com brinquedos exclusivos desenvolvidos pelo Singular.

O semestre começou bem agitado para
o Colégio Singular nas Olimpíadas do Conhecimento. Recentemente, os singularianos Augusto Antunes da Silva, Igor Ximenes, Gabriely
Nunes da Silva, Julio Magnani, Leonardo Stuber, Manuela Mariana Ticianel e Pedro Cesar
Sakihara, todos do Ensino Médio, foram pré-selecionados para participarem da Olimpíada Internacional de Astronomia.
A primeira etapa da competição será a
realização de um simulado, seguido de três provas, todas online. Os classificados participarão
de um treinamento e uma prova presencial, que
ocorrerá em 2020.
Outro destaque é Fernanda Shinoda,
aluna da 3ª série do Ensino Médio, classificada
para a fase estadual da Olimpíada Brasileira de
Informática (OBI), prevista para acontecer ainda em agosto.

Singulariana é medalhista
no Pan-Americano
Estudo bilíngue é
foco de palestra
No próximo dia 22 de agosto (quintafeira) às 19h30, o Colégio Singular Santo André
sediará uma palestra sobre o Estudo Bilíngue
com a finalidade de aprofundar ainda mais a
importância do idioma inglês. A atividade será
aberta para o público externo e os interessados
deverão fazer sua inscrição até o dia 16 de
agosto pelo link www.singular.com.br/bilingue
O evento será ministrado pelo Professor Doutor Marcello Marcelino, pós-doutorado
pela New York University, doutor em Linguística pela Unicamp, mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC-SP, bacharel em Língua e Literatura Inglesa e professor adjunto no Departamento de Letras, da
Unifesp.
Nesse dia, também haverá a presença
de um consultor da Cambridge University Press
que falará sobre a qualidade do material utilizado no Projeto Bilíngue do Singular, além de
um profissional da Cambridge Assessment, que
esclarecerá sobre a importância de se ter uma
certificação internacional.

Atividades homenageiam
pais
Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Singular estiveram envolvidos na última semana com as atividades, ensaios
e confecção de lembranças para o Dia dos Pais.
Hoje no período da
manhã, o Liceu Monteiro
Lobato e o Colégio Singular São Bernardo recebem
as famílias para as tradicionais homenagens.
No próximo sábado
(17), será a vez do Singular
Júnior.

Os Jogos Pan-Americanos 2019 estão
a todo vapor e, até o momento, o Brasil figura
entre os três primeiros colocados no quadro de
medalhas. E uma das responsáveis pelo ótimo
desempenho brasileiro
é a ex-aluna do Colégio Singular Santo André, Bruna Takahashi,
atleta de tênis de mesa.
A singulariana já garantiu duas medalhas de bronze, na
modalidade dupla feminina e individual e
uma de prata na dupla
mista.

Encontro Profissional
recruta ex-alunos
No dia 31 de agosto (sábado) às 14 horas, o Colégio Singular Santo André sediará o
Encontro de Informação Profissional (EIP) e
convida os ex-alunos, que cursam ou já se formaram, nas graduações de Administração, Engenharia Ambiental, Publicidade e Propaganda,
Hotelaria e carreiras na área de Tecnologia da
Informação, para participarem do evento.
A proposta é dividir os conhecimentos
com os estudantes, já que o encontro é considerado uma das maiores feiras de orientação profissional do Estado de São Paulo.
Para participar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para 9.7339-9968, com
nome e área de atuação.

