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Singularianos participam de
espetáculo no Reder Circus

P

ara oferecer aos alunos o equilíbrio necessário entre estudo e
lazer, o Colégio Singular firmou
parceria com o Reder Circus, instalado em Santo André, no Grand Plaza Shopping. Na sextafeira (30) cerca de 1.000 estudantes do 5º ao 9º
ano do Ensino Fundamental de todas as unidades participarão do espetáculo Abracadabra!
O show conta com mais de 70 artistas
no picadeiro, os incríveis Animágicos e números de tirar o fôlego, como os acrobatas da família Romero - que voltam ao Brasil depois de 20
anos na Europa; o paradista Juan Puente, do Peru; a família de Icários do Equador, tradicionais
trapezistas e uma orquestra composta por nove

músicos e 25 bailarinos-cantores. Todas essas
artes são aliadas à tecnologia audiovisual através de um grande painel de LED e cenários que
transformam o espetáculo em uma explosão de
cores, imagens e poesia. A estrutura da lona tem
capacidade para 1.200 lugares e oferece uma diversificada praça de alimentação.
Além da descontração, a parceria também reforça a imagem institucional do Colégio
Singular, já que em todos os espaços há exposição da marca e dos principais diferenciais oferecidos pela rede de ensino, como Escola da Inteligência, do médico Augusto Cury, Singular
Idiomas, High School, Mind Makers e Programa Bilíngue.

Encontro Profissional
acontecerá sábado (31)

Autor de Cambridge visita
Singular English Center

Os vestibulandos que ainda possuem
dúvidas em relação à escolha da profissão e qual
instituição cursar, o Colégio Singular e o Singular Anglo promoverão no próximo sábado (31) a
partir das 14 horas, o 36º Encontro de Informação Profissional (EIP).
O evento é gratuito e acontecerá na
unidade Santo André (rua Álvares de Azevedo,
222 – Centro).
Entre as atividades estão bate-papos
com cerca de 250 profissionais de diversas carreiras; estandes de universidades públicas e particulares que fornecerão informações sobre datas dos processos seletivos, cursos, número de
vagas e parcerias acadêmicas; orientações com
universitários e palestras sobre o curso de Medicina e outras voltadas para pais e vestibulandos.

Nesta terça-feira (27) às 10h30, as coordenadoras do Singular English Center, Maria
Beatriz Affonso e Denise Caratin, receberão a
visita de Daniel Vincent, autor de livros utilizados pela Universidade de Cambridge.
De acordo com as profissionais, o encontro faz parte de uma pesquisa. “Daniel
Vincent ouvirá os responsáveis pelos departamentos de inglês e professores de algumas escolas de São Paulo que usam o material de
Cambridge e o Colégio Singular foi uma das
selecionadas”, explica.
O autor tem mais de 20 anos de experiência em sala de aula, em vários países como
Reino Unido, Japão, Ucrânia e Espanha, além
de ser co-autor de material para adolescentes,
que será lançado pela Editora Cambridge.

Alunos recebem título de honraria americana
Recentemente, os alunos Igor Ximenes, Laura Storel e Leonardo Salviato, do programa High School, do Colégio Singular, receberam o título de National Honors Society
(NHS), concedido pela University of Missouri.
O título permite a participação em uma
seleta organização reconhecida nos Estados
Unidos, a qual busca estudantes do Ensino Médio que demonstrem conhecimento, liderança,
serviço e caráter.
De acordo com Erika Montoro, coordenadora do High School, fazer parte desse grupo é uma oportunidade de conhecer estudantes
de alto desempenho. “Durante as reuniões do
grupo, os alunos têm a chance de dialogar,

aprender novas habilidades e relatar seus projetos de serviço à comunidade - já que todos são
obrigados a concluir um projeto de serviço como parte de sua participação no NHS”, explica.

Family Fun reúne
família singulariana

Apaixonados por xadrez
têm encontro marcado

A fim de aproximar as famílias da escola, no próximo sábado (31) a partir das 9 horas, o Singular Júnior realizará mais uma edição
do Singular Family Fun, voltado para os alunos
da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Nesse dia, haverá muitas brincadeiras,
conduzidas pela empresa Trilhas & Tribos, brinquedos infláveis e várias oficinas. Cada aluno
poderá levar um amigo para que também aproveite todas as atrações de integração.

Estão a todo vapor os Encontros Enxadrísticos do Colégio Singular Santo André, uma
atividade aberta para alunos da escola, ex-alunos, amigos e familiares, que acontecem toda
quarta-feira, das 18 às 21 horas, no espaço de
xadrez, na área de convivência da unidade (rua
Álvares de Azevedo, 222 – Centro).
Os participantes aprendem sobre regras do jogo, estratégias e recebem dicas, já que
este esporte é uma ótima ferramenta que ajuda a
desenvolver a capacidade de concentração, reflexão mental, memorização, raciocínio lógico,
elaboração de estratégias e tomada de decisões.

Tardes Astronômicas
Nesta quarta-feira (28) às 13h30, o
Colégio Singular promoverá as Tardes Astronômicas, na unidade Santo André. O projeto é
voltado aos estudantes do Ensino Médio e
conduzido pelo professor Flávio Alarsa.
O tema principal abordado durante
o encontro será Einstein e a Relatividade,
além de Física Quântica, dualidade partículaonda, entrelaçamento quântico, efeito túnel,
teletransporte, partículas elementares, grandes acelerados de partículas, universos paralelos, multiverso, matéria escura, energia escura, teoria das cordas, buracos negros supermassivos e ondas gravitacionais. As aulas
têm a finalidade de atualizar os alunos para
discussão dos temas e pesquisas de Física e
Astronomia.

Encontro pedagógico
reúne escolas parceiras
Acontece hoje a partir das 8 horas, o
XV Encontro de Educadores de Escolas Parceiras - Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) - Desafios e Possibilidades, no Colégio
Singular Santo André.
Os educadores participarão de atividades ligadas ao tema, como apresentações, oficinas e palestras, sendo uma delas com o professor Conrado Duclos.
O palestrante é graduado em Matemática pela USP, com atuação no Ensino Fundamental II, Ensino Médio, pré-vestibular e preparatório para concurso público.

