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Maratona Enem nacional
premia 52 singularianos
resultado oficial da Maratona
Enem 2018, promovida pelo
Sistema Anglo de Ensino em
todo o Brasil,
comprova mais uma vez que o
Singular é imbatível quando o
assunto é conhecimento. Nesta
edição, 52 singularianos foram
avaliados como os melhores
candidatos do país.
Sete alunos garantiram medalhas de ouro, 17 de
prata e 28 de bronze na atividade, a qual foi realizada em maio
e contou com a participação de
cerca de 10 mil candidatos em
todo o país. A atividade foi dividida em Provão do Fundamental e Provão Treineiros, voltada
para estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II e para os de 1ª e 2ª séries do Ensino

O

Médio, respectivamente.
A avaliação visa treinar os estudantes
da rede pública e particular para o exame oficial
e o Singular já teve outros alunos em evidência nas edições
passadas, como Renato Augusto Battistin e André Victor Fernandes Bacci que ficaram, respectivamente, em 1º e 2º lugar
na atividade em 2015. No ano
de 2013, Victor Madureira Ferrari foi o primeiro participante
a gabaritar a prova e a ex-aluna
Bruna Favoretto esteve entre os
três melhores colocados da
avaliação em 2012 .
“Todas as conquistas nos dão
a certeza de estarmos no caminho certo. O tripé aluno, escola
e família sempre renderá resultados excelentes”, explica o supervisor Marcel Xavier.

Acompanhamento nos vestibulares é
tradição do Singular
A partir da próxima quinta-feira (15),
os Amarelinhos do Colégio Singular e Singular
Anglo estarão de volta. O grupo é formado por
professores, coordenadores, diretores e funcionários e estará nos locais de prova da primeira
fase da Unesp. Ainda neste mês, será a
vez de acompanhar
a Unicamp (dia 18),
FMABC (dia 20) e
Fuvest (dia 25).
Para o Singular, o trabalho de
preparação do aluno não termina com o início dos vestibulares, já
que é uma das poucas instituições de ensino que
se faz presente antes, durante e depois dos exames.
De acordo com o diretor de vestibula-

res, Paulo Roberto De Francisco, os momentos
que antecedem as provas são de ansiedade e nervosismo e os Amarelinhos contribuem para reforçar o apoio aos alunos, mantendo-os tranquilos e mais seguros. “Há mais de 40 anos o
Singular aposta
neste grande diferencial, que traz
excelentes resultados para os alunos.
Por mais que eles
estejam bem preparados, o vestibular é um momento
que gera estresse e
expectativas. Quando nossos alunos chegam
para fazer o exame e encontram um rosto conhecido e amigo falando palavras de apoio, certamente farão a prova com mais segurança”,
explica.

Amanhã acontece
segunda fase do Enem

Filmes complementam
conteúdo

A partir das 13 horas, os 5,5 milhões de
inscritos no Enem – Exame Nacional do Ensino
Médio participarão do segundo dia de prova,
que será dedicado às questões de Ciências da
Natureza e Matemática.
As dicas e recomendações são basicamente as mesmas do primeiro dia: atente-se ao
horário; leve documento oficial de identificação
com foto, caneta de tinta preta revestida de
material transparente, água e lanche. É proibido
entrar na prova com borracha, caneta de material não transparente, dispositivos eletrônicos, impressos, lápis, lapiseira e livros. Tenha uma boa
noite de sono
e faça uma
alimentação
equilibrada.

Na quarta-feira (14) às 14 horas, o Singular Anglo São Caetano, por meio do Cine Singular, exibirá o filme Forrest Gump – O contador de histórias.
O enredo do filme aborda a história de
Forrest Gump, que mesmo com o raciocínio
lento, nunca se sentiu desfavorecido. Graças ao
apoio da mãe, ele teve uma vida normal, seja no
campo de futebol como um astro do esporte, lutando no Vietnã ou como capitão de um barco de
camarão. Forrest inspira a todos com seu otimismo infantil. Mas a pessoa com quem Forrest
mais se preocupa pode ser a mais difícil de salvar: seu amor de infância, Jenny.

Aulas gratuitas de
obras literárias
O Singular Anglo Santo André promoverá na próxima quarta e sexta-feira (14 e 16) às
18h e 14h30, respectivamente, aulas de Obras
Literárias para os estudantes que prestarão o
vestibular da FMABC - Faculdade de Medicina
ABC, no dia 20 de novembro. A atividade é
aberta para alunos e não alunos.
No primeiro dia serão abordadas as
obras Laços de família e Campo geral, e no dia
seguinte, Dom Casmurro, São Bernardo e Sentimento do mundo.
As inscrições são limitadas e mais informações pelo telefone 4990-4193.

Singularte recebe pais
de estudantes
Para apresentar aos pais os trabalhos
realizados pelos alunos da Educação Infantil e
Ensino Fundamental I, hoje a partir das 8 horas,
o Colégio Singular São Bernardo promoverá
sua tradicional mostra de artes, a Singularte
2018 – Você pode. O evento é bastante aguardado , pois contempla a exposição de trabalhos e
apresentações de arte, música e literatura.

Olimpíadas classificam
estudantes
Quando o assunto é Olimpíadas do
Conhecimento, os singularianos dão um verdadeiro show. Na última semana, os alunos Caio
Augusto da Silva, do 9º ano do Liceu Monteiro
Lobato, e Danilo dos Santos, do 8º ano do Singular Júnior, foram classificados para a OBM Olimpíada Brasileira de Matemática, que
acontecerá na próxima semana, dias13 e 14.
A classificação dos alunos ocorreu em
razão do desempenho na OBMEP - Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, onde conquistaram terceiro e primeiro
lugar, respectivamente.
Outro bom resultado
veio da ONC - Olimpíada
Nacional de Ciências
2018 que também premiou o aluno Caio Augusto com a medalha de
prata e o aluno Felipe
Sartori, do Singular Santo André, garantiu menção honrosa.

