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Estudantes simulam debates
da ONU em Santo André

N

os próximos dias 23, 24 e 25
de agosto (sexta-feira a domingo),
a unidade Santo André do
Colégio Singular sediará
o Projeto SiSA-ONU 2019
- Simulações do Singular
Anglo, um evento que reunirá cerca de 160 estudantes de diferentes escolas
do ABC e São Paulo, além
de universidades.
O tema gerador
deste ano é A ciência no
século XXI: a tecnologia
como ferramenta de construção e destruição,
que será discutido em cinco comitês, sendo um

em inglês - que será em dupla e seguirá o modelo de simulação da Universidade de Harvard.
Segundo os professores Gustavo Tondinelli e Marcus Toledo, a
atividade ganhou um grande espaço na região e somente do Singular são 60
participantes. “A proposta
do projeto é estimular o
debate, trabalho em grupo,
pesquisa, oratória e o interesse em assuntos de Geopolítica, História, Atualidades, Economia e muitas
outras áreas do conhecimento”, adiantam.

Teatro Singular abre
novas turmas

Carreira de Psicologia é
abordada em palestra

Já estão abertas as inscrições para as
novas turmas do Teatro Singular, voltadas para
alunos e não alunos da rede de ensino. Os detalhes do curso serão apresentados na terça-feira
(20) às 19 horas, na unidade Santo André do Colégio (rua Álvares Azevedo, 220 – Centro).
A atividade será comandada pelo professor Paulo Gircys, arte-educador, ator, diretor teatral, licenciado em Artes Cênicas pela
ECA/USP. A iniciativa visa a formação teatral,
privilegiando não somente a futura atuação dos
alunos, mas principalmente, o desenvolvimento
artístico - como produtores ou espectadores.

Na quarta-feira (21) às 19h30, o Colégio Singular Santo André sediará mais uma
palestra de orientação profissional. Desta vez,
a carreira abordada será Psicologia, com Vanessa Vendruscolo.
Durante o bate-papo, a especialista
apresentará os diversos aspectos da profissão,
a graduação, os desafios e mercado de trabalho. A atividade é aberta para toda comunidade e as inscrições estão abertas e podem ser
realizadas no portal do Singular até à véspera
do evento (20).

Jogos Escolares
agitam singularianos

Santo André recebe
Feira de Adoção Animal
A partir das 9 horas, de hoje, a ESPA –
Equipe Singulariana de Proteção aos Animais e
os protetores independentes - promoverão em
parceria com a OAB/SP Santo André - a tradicional Feira de Adoção Animal. O evento acontecerá no estacionamento da instituição jurídica, localizada na avenida Portugal, 233 – Centro
– Santo André.
Os interessados na adoção precisam
apresentar documentos pessoais, comprovante
de endereço, ter a concordância de toda família
e ser maior de 18 anos.

Na segunda-feira (19) às 14 horas,
acontecerá a abertura da 50ª edição dos Jogos
Escolares de Santo André, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia (rua São Pedro, 27 –
Vila Pires). Por mais um ano, os alunos do Colégio Singular, Singular Júnior e Liceu Monteiro
Lobato prometem conquistar importantes vitórias. O evento terá a participação de escolas públicas e particulares e será disputado em várias
modalidades.
Em São Bernardo do Campo, as competições da 53ª edição dos Jogos Escolares da
cidade já estão sendo disputadas.

Equipe de Tênis de Mesa do Singular São Bernardo

Preparatórios para o
Enem iniciam aulas

Singularianos participam
de provas acadêmicas
Hoje, um grupo de alunos participará
da primeira fase da Olimpíada Nacional de
Ciências (ONC), que será realizada na unidade
Santo André do colégio, às 9 horas.
A partir das 13 horas, será a vez de
outro grupo de estudantes participar da segunda
fase da Olimpíada Brasileira de Física (OBF),
cujas provas acontecem na mesma unidade.

Projeto de Simulados
prepara vestibulandos
Como forma de preparar os estudantes
para o Enem, o Singular Anglo realizará hoje e
no próximo sábado ( 24 de agosto), às 13 horas,
o Simulado Enem. A atividade será voltada exclusivamente para os alunos do Extensivo e Turma Medicina. O primeiro dia de avaliação abordará Linguagens, Códigos, Redação e Ciências
Humanas e, no segundo sábado, a prova trará
Ciências da Natureza e Matemática.

Inscrições para Fuvest
já estão abertas
Desde a última semana estão abertas
as inscrições para o vestibular 2020 da
Fuvest, que devem ser realizadas por meio do
portal www.fuvest.br .
A primeira fase do vestibular acontecerá em 24 de novembro e, a segunda, nos
dias 5 e 6 de janeiro de 2020.

Na segunda-feira (19), o Singular Anglo iniciará as aulas do curso ENEM MAIS. Os
inscritos terão à disposição uma série de diferenciais, como aulas de Inglês, simulados completos e compactos do Enem, Projeto de Redação, plantão de dúvidas, e acesso à plataforma
Plurall - plantão de dúvidas virtual.
No Cursinho São Caetano, nesse mesmo dia, iniciará o Enem Express, com aulas às
segundas e quartas-feiras, às 14h30.

Parapan terá professora
e ex-aluno
Hoje, a professora de Educação Física
do Colégio Singular Santo André Vanessa Seracinskis e o ex-aluno Fernando Guimarães embarcarão para Lima, no Peru, rumo aos Jogos
Parapan-Americanos 2019, para compor a Seleção Brasileira de Voleibol Sentado.
Com estreia agendada para o dia 23 de
agosto contra o Canadá, as expectativas da professora-atleta são as melhores possíveis, por ter
a possibilidade de representar o País. Já o exaluno vai como assistente técnico.
‘‘Minha trajetória como profissional
de Educação Física, atleta e treinadora contribuíram para a convocação. São muitos anos
investindo em conhecimento, suporte físico e
treinamento de alto rendimento”, explica.
A equipe também está na disputa por
uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio,
em 2020.

