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Singular promove
simulado aberto do Enem
omo forma de preparar os estu- me oficial. A primeira prova para eles será aplidantes para o Enem - Exame cada no domingo anterior (20).
Nacional do Ensino Médio,
Os alunos do Ensino Fundamental II e
cujas inscrições terminam no das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio também tepróximo dia 18 (sextarão vez, pois no mesmo
feira), o Colégio Singudia do simulado exterlar e Singular Anglo reano, será realizada a Malizarão no dia 27 de maio
ratona Enem, às 9 hoàs 13 horas, o tradicional
ras, aberta inclusive paSimulado Externo do
ra não alunos da rede. A
Enem, voltado para seus
atividade será dividida
alunos e estudantes das
em Provão do Fundaterceiras séries do Ensimental e o Provão Treino Médio de outras instineiros.
tuições de ensino.
As atividades aconO evento acontecerão nas unidades de
Simulado Externo do Enem 2017
tecerá no Instituto Mauá
Ensino Médio do Singude Tecnologia, em São Caetano do Sul, e será na lar de Santo André, São Bernardo do Campo e
versão compacta, sem redação. Já os alunos do São Caetano do Sul.
Singular participarão da versão completa, com
As inscrições são gratuitas e estão disdois dias de prova nos mesmos moldes do exa- poníveis no portal www.singular.com.br .

C

Palestra aborda seleção para
universidade americana
Ainda estão abertas as inscrições para
a palestra com o diretor Ryan Griffin, do Departamento de Admissões Internacionais da
University of Missouri, que acontecerá nesta segunda-feira (14) às 19h30, na unidade Santo
André do colégio, por meio do programa High
School.
O palestrante falará sobre os programas, pré-requisitos, bolsas de estudo, a vida no
campus, as oportunidades na universidade, a
comunidade de Columbia - onde a instituição
está instalada e abrirá espaço para perguntas.
O evento será traduzido, simultaneamente, pelo ex-aluno Marco Postigo Storel, formado em 2016 no Ensino Médio e na primeira
turma do High School. Em razão de seu ótimo
desempenho, conquistou uma vaga em Jornalismo na University of Missouri - uma das melhores dos Estados Unidos e foi escolhido embaixador internacional para acompanhar novos
alunos dentro da universidade.
Podem participar pais e alunos do

High School, do Ensino Fundamental II e do
Ensino Médio.
As inscrições podem ser realizadas por
meio do telefone (11) 4990-2000 ramal 226, email valquiria.wong@singular.com.br ou pessoalmente na sala do High School na unidade
Santo André do Singular, que fica na rua Álvares de Azevedo, 222 - Centro.

Olimpíada Brasileira
de Astronomia

Temas diferenciados
marcam imersão

Os estudantes que participam das
Olimpíadas Acadêmicas não param e estão sempre envolvidos com novas provas.
Na próxima sexta-feira (18), as unidades do Singular sediarão os exames da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), voltados aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio.

O Singular Anglo Vestibulares está
sempre inovando e buscando recursos para
aprofundar ainda mais a preparação dos alunos
para os vestibulares. Entre eles estão os Cursos
de Imersão, que ocorrem semanalmente, são de
curta duração e são abertos para alunos e não
alunos do Singular.
Na próxima semana, as aulas abordarão os temas Teoria dos conjuntos e conjuntos
numéricos; Brasil Império – O século XIX e a
formação do Estado Nacional; Lógica Matemática; Obras Literárias – Sagarana e Memórias
Póstumas de Brás Cubas. A programação
completa está disponível no portal.

Ryan Griffin e Marco Postigo Storel

Profissional fala
sobre Odontologia
Singular Play TV
O canal Singular Play TV está a todo
vapor e disponibiliza semanalmente vídeos bastante interessantes que visam complementar os
conteúdos ministrados em sala de aula. Entre os
programas estão Mundo em Debate, Ciência no
Vestibular e História em questão.
Os vídeos podem ser acessados por
meio do portal do Singular ou direto no Youtube
(www.youtube.com/SingularAnglo), os mais
recentes são Jerusalém – Capital de Israel, 50
anos do assassinato de Martin Luther King e
Roma, mas também é possível conferir muitos
outros.

Atividades
homenageiam mães
Os alunos da Educação Infantil ao
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 Singular Júnior, Singular São Bernardo e Liceu
Monteiro Lobato receberão as famílias para
as tradicionais homenagens.

Na quarta-feira (16) às 19h30, o Singular Anglo Vestibulares Santo André promoverá uma nova palestra de orientação profissional e o tema será sobre a carreira de Odontologia, com a ex-aluna Gláucia Gibin Takara.
Durante o bate-papo, a palestrante
abordará detalhes da profissão, a graduação, os
desafios e mercado de trabalho. As inscrições
estão abertas e podem ser realizadas no portal
do Singular. O evento também é aberto para não
alunos.

Simulados on-line
avaliam conhecimento
Atento às novidades, a fim de oferecer
várias formas de preparação e atualização, seja
para alunos, vestibulandos ou comunidade escolar, o Singular disponibiliza em seu portal os
Simulados on-line de Atualidades e do Anglo.
Ambos podem ser acessados no portal
www.singular.com.br .
Por lá estão os principais fatos que
ocorrem no mundo e que poderão ser abordados
nos principais vestibulares do país.
Os programas são dinâmicos e semanalmente são postados novos testes.

