CURSO BILÍNGUE É TEMA DE PALESTRA
GRATUITA EM SANTO ANDRÉ
Como forma de aprofundar ainda mais a importância do idioma inglês no cotidiano das pessoas,
o Colégio Singular promoverá no próximo dia 22 de agosto (quinta-feira) às 19h30, uma
palestra com o professor Doutor Marcello Marcelino, pós-doutorado pela New York University,
doutor em Linguística pela Unicamp, mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
pela PUC-SP e bacharel em Língua e Literatura Inglesa. Atualmente, é professor adjunto no
Departamento de Letras da Unifesp.
A palestra será aberta também para o público externo e os interessados deverão fazer sua
inscrição gratuitamente até o dia 16 de agosto pelo link singular.com.br/bilingue. Na ocasião, a
equipe de direção do Singular também abordará com as famílias detalhamentos do seu novo
Programa Bilíngue, que terá início em 2020.
Inicialmente, será voltado às crianças da Educação Infantil, a partir de 3 anos de idade até o
Ensino Fundamental I. No ano seguinte, em 2021, será estendido ao Ensino Fundamental II, por
meio da internacionalização do currículo com o Midle School, e finalizado com os alunos do
Ensino Médio, através do High School, que permite a obtenção de dois diplomas, brasileiro e
americano. Para oferecer o novo programa, o Singular mantém parceria com duas importantes
instituições de ensino, a Cambridge University - por meio do programa Cambridge Bilingual
Partners, e University of Missouri.
Nesse dia, também haverá a presença de um consultor da Cambridge University Press que
falará sobre a qualidade do material, além de outro profissional da Cambridge Assessment, o
qual trará esclarecimentos sobre a importância de se ter uma certificação internacional.
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