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Simulados treinam alunos
para os vestibulares e ENEM

P

ara preparar o estudante para os
vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o
Singular oferece muitas atividades diferenciadas e entre elas está o Projeto de Simulados, que
dispõe de versões presenciais e online. Durante o ano, são aplicadas mais de 50 provas.
Hoje a partir
das 8 horas, os alunos
do Extensivo e Turma
Medicina participam
de um exame de conhecimentos gerais, com
90 questões para treinamento do Enem,
Fuvest, Unesp e Unicamp, com cinco horas de
duração.
Na terça-feira (14), às 15 horas, os estudantes do Turma Medicina participarão do Simulado da Unifesp que trará o segundo dia de
prova, com conhecimentos específicos de Bio-

logia, Química, Física e Matemática. Serão 20
questões e quatro horas de duração. Ainda nesse
dia, os vestibulandos do Extensivo tarde participarão do Simulado de Redação, no formato da
2ª fase da Fuvest, Unesp e Unifesp.
Os simulados são
excelentes oportunidades para os vestibulandos testarem seus conhecimentos e vivenciarem situações reais.
Vale lembrar que no
Singular, os simulados
não se encerram com a
entrega dos gabaritos,
pois os alunos contam
com o Diagnóstico
pós-simulado, o qual sugere uma reflexão sobre
o desempenho no exame, por meio do preenchimento da ficha que indicará os fatores que
influenciaram o resultado e, assim, avaliar itens
importantes e os pontos que precisam ser
melhorados.

ESPA faz 11 anos e reforça a
guarda responsável de animais
A ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais acaba de completar 11 anos e
tem intensificado ainda mais sua missão de colaborar para a redução do abandono de animais.
O sucesso desse trabalho é comprovado pelo
número de animais que já ganharam um novo
lar por meio das Feiras de Adoção promovidas
em parceria com a OAB de Santo André e protetores independentes, os quais efetivamente resgatam, tratam e abrigam os animais deixandoos em condições de adoção. Nesse período,
mais de 3 mil adoções foram realizadas e estima-se que mais de 30 toneladas de ração foram
arrecadadas e distribuídas.
Segundo Roseli Denaldi, coordenadora da ESPA todos esses números representam o
sucesso de grandes parcerias, como dos protetores independentes, OAB de Santo André, alunos, funcionários e professores do Colégio Singular. “O mérito é todo dos protetores independentes, já que não temos abrigos e não resgatamos animais. Nosso trabalho é estruturar, divulgar e fazer a orientação sobre guarda responsável durante as feiras. Em relação à doação de
ração, o merecimento é dos alunos, pois o trabalho da ESPA é arrecadar a ração e distribuir aos
abrigos mais necessitados", explica.
A proteção e guarda responsável de
animais também foi inserida na grade pedagógica do Colégio Singular e os conceitos são traba-

lhados de acordo com a faixa etária. Na Educação Infantil, a abordagem é feita por meio de
jogos e a partir do Ensino Fundamental, os estudantes aprendem sobre as necessidades básicas, cuidados, respeito, extinção e tráfico.
“A ESPA também prega a castração
em massa dos animais como forma de contenção do abandono e sugere aos interessados em
ter um pet, que adotem ao invés de comprarem”,
acrescenta.
Para comemorar o aniversário da
ESPA, as unidades do Singular estão promovendo várias ações. Além das atividades internas
dos alunos e feira de adoção animal, no sábado
(4), nesta semana, foi realizada a aula de Matemática Essencial, organizada pelo professor
Enzo Takara, no Singular Anglo Santo André,
cuja inscrição foi um quilo de ração e resultou
em 140 quilos arrecadados.

Professoras representam Profissionais esclarecem
Singular em simpósio
dúvidas de estudantes
No último sábado (4) aconteceu o III
SEPAD - Simpósio de Estágios, Práticas e
Aprendizagem da Docência na Unifesp, Campus Diadema, e as professoras do Singular São
Bernardo Maria de Fátima Bergamo (Matemática), Maria Cristina Pereira (Língua Portuguesa)
e Miriam Possar do Carmo (Química) marcaram forte presença.
O trio apresentou o Projeto Conceitos
em Ação, desenvolvido pelos alunos do Ensino
Médio manhã, o qual tinha como finalidade promover a utilização de conceitos escolares estabelecendo afinidades conceituais em relação a
questões ligadas a problemas de ordem social,
política, ambiental, científica e tecnológica.

Com a missão de auxiliar os vestibulandos na escolha da profissão, o Colégio Singular e Singular Anglo promovem o Ciclo de
Palestras de Orientação Profissional, que traz
diversas profissões, suas rotinas e áreas de atuação. Os bate-papos são conduzidos por profissionais capacitados e renomados.
O evento é aberto para toda comunidade e entre os temas abordados nesta semana
estão Design de Games, Direito, Farmácia e
Odontologia. As inscrições devem ser realizadas por meio do portal www.singular.com.br .

Engenharia foi a carreira abordada por Norberto Padovani

Homenagem às mães
Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Singular estiveram envolvidos na última semana com as atividades, ensaios e confecção de lembranças para o Dia das
Mães. Hoje no período da manhã, o Liceu Monteiro Lobato e Singular São Bernardo receberão
as famílias para as tradicionais homenagens. No
próximo sábado (18), será a vez da turma do
Singular Júnior prestar as homenagens.

Imersão tem
novos cursos
Abertos para alunos e não alunos, os
Cursos de Imersão, realizados pelo Singular
Anglo, envolverão na próxima semana os temas
Fisiologia da excreção e Artes nos vestibulares
– do renascimento ao cubismo.
A programação das aulas está disponível no portal www.singular.com.br e mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones 4990-4193, 4125-7034 e 4229-6059.

Leonardo da Vinci e
Tratado de Versalhes
Na segunda-feira (13) às 19h30, os
pais de alunos do Colégio Singular participarão
da palestra Leonardo da Vinci – 500 anos e os
alunos terão a sua vez no próximo dia 24 (sextafeira) às 15h30, com a palestra 1919 – O tratado
de Versalhes: causas e consequências.
Ambas as palestras acontecerão no
Colégio Singular Santo André (rua Álvares de
Azevedo, 222 – Centro) e serão ministradas pelo professor de História Giovanni Bagnoli.

Alunos participam
da OBA
Na sexta-feira (17), estudantes do Colégio Singular participarão da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), no Singular Santo
André. Os singularianos possuem chances de
boas colocações no evento já que contam com o
TOA – Treinamento para Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica, que além de treinar estimula, incentiva e aprofunda o conhecimento.

