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Singular inicia aulas do
Curso Avançado de Exatas

O

s estudantes que precisam
aprofundar os conhecimentos
em Matemática, Física e Química já podem se matricular no curso Avançado
em Exatas do Colégio Singular e Singular
Anglo Vestibulares, com início agendado para o
dia 19 de abril (quinta-feira) às 16 horas. As aulas acontecerão na unidade Santo André do Colégio (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro).
A atividade é aberta também para não
alunos e se estenderá até o mês de novembro.
Sob o comando dos professores Marco Polo e
Carlos Daniel, o curso é voltado aos vestibulandos das áreas de exatas e aos estudantes do primeiro ano de faculdades que têm essas disciplinas no currículo, pois proporciona maior embasamento de forma integrada, com aplicações
imediatas e práticas.
As aulas serão expositivas e também
envolverão resolução de questões dos vestibulares, promovendo uma integração entre as dis-

ciplinas, enfatizando o que elas possuem em comum, principalmente nos conceitos de Cálculo
Integral, Derivadas, Limites e Geometria Espacial. Também será enfatizado o ensino da Análise Combinatória, Teoria das Probabilidades,
Porcentagens Simples, Porcentagens Compostas e Matemática Financeira.
Mais informações podem ser obtidas
por meio do telefone (11) 4990-2000.

ESPA incentiva guarda responsável e
promove feira de adoção
Hoje a partir das 9 horas, a ESPA Equipe Singulariana de Proteção aos Animais
mais uma vez tentará amenizar o problema de
abandono de animais por meio da realização da
Feira de Adoção.
Com entrada gratuita, o evento acontecerá no estacionamento da OAB Santo André
(avenida Portugal, 233 – Centro), mas quem
quiser colaborar, a ESPA está em plena campanha de arrecadação de ração, itens de limpeza e

artigos para os pets.
Para adotar um animal, o visitante deverá apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e preencher alguns critérios
como ser maior de 18 anos e ter a concordância
da família. Nesse dia, voluntários da ESPA também fornecerão informações sobre guarda responsável e orientações jurídicas.
Somente no último ano, mais de 130
animais ganharam um novo lar.

História é novo tema
do Singular Play TV

Cine Singular apresenta
novos filmes

Depois do recente lançamento do canal Ciências no Vestibular no Singular Play TV,
agora chegou a vez da História em Questão,
com o professor Marcus Toledo e o tema de
estreia é Grécia Antiga.
De acordo com o professor, o canal
abordará vários temas importantes para os vestibulares, porém de formas diferentes. “A ideia
é fazer um estudo estatístico sobre os principais
assuntos ligados a cada tema e como são abordados nos processos seletivos”, revela.
Os dois programas podem ser acessados no portal do Singular ou pelo canal do
Youtube www.youtube.com/SingularAnglo .

Os estudantes das 3ª séries do Ensino
Médio manhã do Colégio Singular São Bernardo e Santo André participarão nos dias 18 e 19
de abril (quarta e quinta-feira), respectivamente, de sessões do Cine Singular, que serão seguidas de palestra e debate.
A primeira turma assistirá ao filme A
Onda que traz a história do professor Rainer
Wenger, o qual é colocado para dar aulas sobre
autocracia, contra sua vontade. Para exemplificar aos alunos, ele decide formar um governo
fascista dentro da sala de aula, que recebe o nome de A Onda. Só que o professor perde o controle da situação, e os alunos começam a propagar o movimento pela cidade, tornando o projeto da escola real.
Já a segunda desfrutará da exibição de
Olga, uma jovem judia alemã, militante comunista, perseguida pela polícia foge para Moscou,
onde recebe treinamento militar e é encarregada
de acompanhar Luís Carlos Prestes ao Brasil.
Na viagem, enquanto planejam a Intentona Comunista contra o presidente Getúlio Vargas, os
dois acabam apaixonando-se.

Profissões são temas
de palestras
Para muitos estudantes, fazer a escolha da carreira profissional pode ser um momento de muitas dúvidas. Para que essa importante escolha seja feita de forma tranquila e certeira, o Colégio Singular e o Singular Anglo
Vestibulares promovem o Ciclo de Palestras de
Orientação Profissional.
Hoje às 9h30, os alunos interessados
em Psicologia poderão obter mais detalhes com
Vanessa Vendruscolo, na unidade Santo André
do colégio. No dia 16 de abril (segunda-feira) às
19h30, Leandro Martins falará sobre Jornalismo, no cursinho andreense e, no dia seguinte às
16 horas, será a vez de Iolanda Fernandes de
Oliveira dar detalhes sobre a área de Farmácia,
na unidade São Caetano do cursinho.

Refletindo a Matemática
Nesta segunda-feira às 19 horas o Colégio Singular Júnior promoverá a palestra Refletindo a Matemática, voltada para pais de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I e conduzida pelas professoras Luciane Lintz, Edna Darré Peres e Alessandra Miranda.
A finalidade do evento é propiciar discussões e reflexões entre pais e educadores,
com contextualizações e vivências práticas da
Matemática.

Torneio motiva alunos
Uma das missões do Colégio Singular,
além de atuar na formação global do aluno, é incentivar a prática esportiva por meio de competições. Hoje a partir das 8h30, alunos de 9 a 17
anos do Singular Santo André, Liceu Monteiro
Lobato e Singular Júnior participarão do Torneio de Tênis de Mesa, na unidade andreense do
colégio.
O evento será disputado nas categorias
feminino e masculino, por faixa etária e com arbitragem dos próprios alunos seguindo as regras
da CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de
Mesa.
De acordo com o professor e organizador Ricardo Bonelli, o evento reunirá cerca 50
atletas. “A ideia é massificar o esporte na região
e dar mais oportunidades aos alunos que treinam
e se dedicam à modalidade”, explica.

