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Hoje tem encontro de
orientação profissional

A

partir das 14 horas, o Colégio
Singular Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro) receberá jovens de escolas públicas e particulares para a 36ª edição do Encontro de Informação Profissional (EIP).
O evento terá uma programação variada para que os vestibulandos encontrem informações sobre a escolha da profissão, carreiras,
cursos e instituições universitárias, por meio de
bate-papos com 250 profissionais renomados de
diversas carreiras.
Os visitantes desfrutarão também de
palestras, como A nova realidade e função do
ProUni e Fies; UFABC; Grandes vestibulares e
as novas mudanças; Como os pais podem orientar a escolha profissional do seu filho. Ainda
estão programadas outras duas importantes palestras, Expectativas da indústria brasileira,
com o CEO da Solvay, Renato Boaventura, e
Mulheres na Engenharia, ministrada por Suzana Kupidilowxki, engenheira na Solvay.
Para complementar, universidades
particulares marcarão presença, fornecendo in-

formações sobre datas dos vestibulares e cursos.
Outra ação que merece destaque são as
orientações acadêmicas - com atendimento realizado por universitários que abordarão a realidade do processo seletivo, a rotina na graduação, atividades e estágios de alguns cursos e instituições de ensino.

Singular reúne
famílias em evento

Festival de dança entra
na rotina de alunos

Hoje, a partir das 9 horas, o dia será
bastante agitado para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I do Singular Júnior, que participarão do Singular Family Fun.
Com a proposta de aproximar as famílias, o Singular Júnior preparou diversas atividades, entre elas estão brinquedos infláveis,
estúdio fashion hair e de tatuagens, pista de autorama e algumas oficinas como slime, do personagem Garfinho, Mind Makers e Color Dots.
Cada aluno poderá levar um amigo para que também aproveite todas as atrações de integração.

O Colégio Singular São Caetano participa hoje, às 11 horas, na Estação Cultura (rua
Serafim Constantino, s/nº - SCS), da III Mostra
Livre de Dança Toshie Kobayashi que contará
com a participação dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
O evento é realizado pela Secretaria de
Cultura e reunirá aulas abertas de dança, oficinas, palestras com especialistas e diversas apresentações.

Vagas para plantonistas
Na quarta-feira (4) às 15 horas, o Singular selecionará novos plantonistas para compor seu time. Os contratados atuarão tanto nas
unidades do Colégio como no Cursinho de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
Para participar, o interessado deverá
estar cursando alguma licenciatura em instituição de ensino de qualidade reconhecida e as inscrições para a prova de seleção devem ser feitas
no portal www.singular.com.br .

Fuvest é tema
de palestra
O Colégio Singular e o Singular Anglo
promoverão nesta quinta-feira (5) às 16h30, a
palestra Fuvest 2020, com o professor doutor
Fábio Rodrigues. O evento é gratuito e aberto
para alunos e não alunos da rede de ensino. O
palestrante abordará o vestibular deste ano, com
dados estatísticos e abrirá para perguntas após a
explanação do assunto.
A atividade acontecerá na unidade
Santo André do colégio (rua Álvares de Azevedo, 222 - Centro), e os interessados devem fazer
sua inscrição por meio do portal do Singular
www.singular.com.br .

Plantões esclarecem
dúvidas
Periodicamente, o Singular promove
os Plantões de Vestibulares, comandados pelas
equipes de professores e coordenadores. Durante a atividade, os alunos podem esclarecer dúvidas quanto à escolha da carreira, faculdade, datas de inscrição e de provas, além do número de
candidatos por vaga.
A terceira rodada, da atividade terá início na segunda-feira (2), com os alunos do Colégio Singular São Bernardo – períodos manhã e
tarde; já nos dias 3 e 4 (terça e quarta-feira) será
a vez dos estudantes do cursinho Santo André.
Ainda no dia 2, os alunos do Ensino
Médio do Colégio Singular Santo André, dos
períodos manhã, tarde e noite, também contarão
com o Plantão Especial para os Vestibulares da
Fuvest, Unicamp, Unesp e Unifesp.

Singularianos são
destaques no Parapan
Os Jogos Parapan-Americanos 2019,
em Lima, no Peru, estão na reta final e até o momento, o Brasil é o primeiro colocado no quadro
de medalhas. Alguns singularianos estão contribuindo para esse cenário, entre eles a ex-aluna
Verônica Hipolito, que garantiu no Atletismo a
medalha de prata, nos 200 metros - classe T37.
A professora-atleta do Colégio Singular Santo André Vanessa Seracinskis (Educação
Física), e o ex-aluno Fernando Lages Guimarães, assistente técnico, conquistaram medalha
de prata no voleibol sentado.

Escolas parceiras
recebem orientações
O Singular Anglo mantém um projeto
de apoio para escolas parceiras que visa auxiliar
os alunos da 3ª série do Ensino Médio. Entre as
ações estão palestras de orientação sobre o
Enem e SiSU, que na última semana beneficiaram os alunos do Colégio Adventista de São
Caetano, com o coordenador Cláudio Ferreira.
Os temas são definidos de acordo com
as necessidades da escola e a parceria também
permite que os estudantes tenham acesso a
outros benefícios.

Primeiras medalhas nos
Jogos Escolares
Os Jogos Escolares de Santo André e
São Bernardo do Campo estão agitando a rotina
dos singularianos. Na última semana, as equipes andreenses, juvenis feminina e masculina,
de Ginástica Artística garantiram o primeiro e
terceiro lugar respectivamente.
Em São Bernardo, na modalidade de
Dama, Badminton e Tênis de Mesa, os alunos
também garantiram medalhas.

