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Singular reforça preparação
com cursos de imersão

P

ara reforçar e intensificar ainda
mais os estudos e a preparação
para o Enem – Exame Nacional
do Ensino Médio e principais processos seletivos, o Singular Anglo conta com os Cursos de
Imersão, aulas específicas que acompanham
as tendências e necessidades dos vestibulandos, abordando e
desenvolvendo com
maior profundidade
assuntos de diversas
áreas. Trata-se de uma
atividade de curta duração e aberta também para não alunos.
Na próxima semana, dias 4 e 5 de maio
(sexta e sábado) às 14h30 e 10 horas, respectivamente, a professora Rose Rodrigues ministrará aula sobre Atualidades e entre os princi-

pais tópicos estarão a questão nuclear norte-coreana, crise migratória, intervenção federal no
Estado do Rio de Janeiro e guerra na Síria. Neste
ano, também estão programados tópicos de História e Física, Cálculo estequiométrico, Obras
Literárias, Matemática financeira, Lógica
matemática e muito
mais.
A partir do dia 14 de
maio (segunda-feira),
serão iniciadas as novas turmas das Oficinas de Redação, com
o módulo Hilda Hilst.
Outras informações e programação
completa estão disponíveis no portal do Singular. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 4990-4193 / 4229-6059 / 4125-7034 ou diretamente nas unidades.

Medicina é tema de
orientação profissional

Nova temporada do
Mundo em Debate

O Singular é uma instituição de ensino
completa. Além de preparar o aluno para disputar uma vaga nas melhores universidades do
país, também colabora para que as escolhas sejam as mais certeiras e um dos recursos utilizados são as Palestras de Orientação Profissional.
Os vestibulandos que desejam tirar dúvidas sobre a carreira de Medicina já podem se
inscrever para a atividade, que acontecerá no
dia 2 de maio (quarta-feira) às 19h30 com o médico Antônio Lucas de Lima, na unidade Santo
André do cursinho.
Acesse o portal do Singular e confira a
programação completa.

O Singular Play TV inicia sua nova
temporada do programa Mundo em Debate,
com temas atuais e importantes para quem está
às vésperas de prestar o vestibular. Os vídeos
são apresentados pelo professor de Geografia
Marcelo Corrêa, que aborda de forma simplificada, mas efetiva, conteúdos de interesse que
estão circulando nas mídias.
O primeiro vídeo deste ano já está disponível no portal e refere-se aos 50 anos do assassinato de Martin Luther King.

História na prática
Nas unidades do Colégio Singular, os
assuntos estudados em sala de aula não terminam ao avançar o módulo do caderno Anglo,
pois os professores sempre buscam formas diferentes para fixar melhor o conteúdo.
A mestre Luany Cristiny Bocato da
Silva (História), por exemplo, para reforçar os
conteúdos teóricos sobre o Fascismo e seus desdobramentos com os alunos da 3ª série do Ensino Médio tarde de São Bernardo, promoveu
uma encenação teatral, onde a turma apresentou
o ponto de vista daqueles que, de alguma forma,
tiveram suas vidas extintas pelos regimes totalitários europeus.

High School aborda
jardinagem
Recentemente, os alunos do Singular
matriculados no programa High School - ministrado em parceria com a University of Missouri participaram de uma aula diferente que trouxe
uma palestra sobre jardinagem e paisagismo,
ministrada pelo decorador de eventos Fábio
Galluzzi.
As aulas do programa são aplicadas em
um ambiente de imersão no idioma inglês e as
disciplinas oficiais do currículo americano envolvem Oratória, Saúde, Economia, Governo
Americano, História Americana, Literatura Inglesa, Redação para o pensamento crítico, Marketing para o Século XXI, Preparação para universidade e Planejamento de carreira. As matérias do currículo singulariano são reconhecidas
e validadas para o currículo americano, compondo o número de créditos necessários à graduação oficial de High School junto aos órgãos
reguladores americanos.

Redação é foco
de simulado
O Projeto Simulados do Singular visa
preparar o aluno desde o primeiro dia de aula,
sempre focado nos principais vestibulares e
Enem.
Ao longo do ano são aplicadas mais de
50 provas e, nesta quarta-feira (2) às 16h20, os
alunos da Turma Medicina de Santo André
participarão do 1º Simulado de Redação (R1).

Campanha social
beneficia idosas
Todas as unidades do Singular estão
envolvidas com a campanha do Dia das Mães,
que visa arrecadar produtos de higiene pessoal,
como xampus, sabonetes, creme dental, além
de fraldas geriátricas. Os itens doados serão encaminhados para as idosas atendidas na instituição beneficente Nosso
Lar, de Santo André.
Os interessados em
contribuir com a ação, podem
deixar as doações em qualquer unidade do colégio ou
cursinho até dia 10 de maio.
Confira os endereços no portal.

Estudo do meio
promove aprendizagem
No Colégio Singular, o aprender ganha
outro significado quando relacionado ao estudo
do meio, uma atividade pedagógica que possibilita o ensino interdisciplinar da Educação Infantil até o Ensino Médio. Por meio dele, os conteúdos trabalhados em sala de aula são fortalecidos com observações em ambientes fora da
escola.
Na próxima semana, as turmas do 6º e
8º ano do Liceu Monteiro Lobato rumarão para
um tour histórico pela cidade de São Paulo e
Museu da Anatomia Humana, respectivamente.

Alunos do Nova Petrópolis em visita ao Museu Catavento

