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Singularianos conquistam
bolsa integral em Medicina

S

em dúvidas, o curso de Medicina é o mais disputado dos vestibulares, mas os alunos que se
preparam com o Colégio Singular e Cursinho
Singular Anglo encaram facilmente esse desafio. Ao longo do ano, contam com uma série de
diferenciais e são orientados a traçarem um plano de estudos, além de se dedicarem com afinco. Prova de toda essa qualidade no ensino são
as 92 aprovações registradas até o momento.
Outro bom exemplo foi o vestibular da
Uninove, que disponibilizou 20 bolsas integrais
(100%) para o curso de Medicina e sete delas foram conquistadas por singularianos. Essa não é
a primeira vez que os alunos do Singular são
contemplados, em anos anteriores, mais de 10
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bolsas, foram conquistadas.
Desde 2018, o Cursinho Singular Anglo oferece o Turma Medicina, um curso específico para quem deseja vaga na área, ministrado
em período integral com 42 aulas semanais, cuja grade ainda pode ser ampliada com Cursos de
Imersão, Obras Literárias e Atualidades.
Tem ainda as aulas de Medicina Aplicada, comandadas por médicos, intensificação
dos simulados envolvendo provas de vestibulares de Medicina, acesso aos plantões de dúvidas
presencial e virtual – chamado Plurall – via
tablets ou smartphones - e aulas especiais, REM
– Redação para Exames de Medicina e HAC –
Habilidades de Alta Complexidade.
Confira quem são os bolsistas!
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ESPA, OAB e protetores
incentivam adoção animal

Cursinho preparatório
inicia aulas

Hoje a partir das 9 horas, a ESPA Equipe Singulariana de Proteção aos Animais
promoverá a tradicional Feira de Adoção Animal, resultado da parceria entre os protetores
independentes, Colégio Singular e OAB Santo
André. A atividade acontecerá no estacionamento da instituição jurídica, localizado na avenida Portugal, 233 – Centro.
A entrada é gratuita e a ação visa amenizar o abandono de animais nas ruas, que atualmente representa um grave problema social. Para adotar um pet é
preciso apresentar documentos pessoais,
comprovante de residência, ser maior de
18 anos e ter a concordância de toda a família. Também são fornecidas informações
sobre guarda responsável e orientações jurídicas.

A temporada de aprovações ainda não
acabou, mas o Cursinho Singular Anglo já está
de olho na maratona de vestibulares 2021. A antecedência ocorre em razão da necessidade de
preparar seus alunos para as melhores vagas,
universidades e Enem, já que todo o conteúdo é
bastante extenso e exige o apoio dos melhores
materiais, professores, atividades e muito planejamento.
Os vestibulandos que pretendem cursar uma universidade em 2021 não podem ficar
de fora dos cursos Extensivo e Turma Medicina,
que iniciarão as aulas na terça e quarta-feira (18
e 19), no período manhã, nas unidades Santo
André e São Bernardo, respectivamente.
O Cursinho Singular Anglo também
está com inscrições abertas para o concurso de
bolsa que acontecerá dia 19 (quarta-feira) às
16h30 e 19h30, nas unidades de Santo André e
São Bernardo do Campo. Os descontos serão
concedidos de acordo com o desempenho do
candidato. Mais informações estão disponíveis
no portal singular.com.br .

Programa Bilíngue chega
com força total

Hoje tem formatura

A partir de segunda-feira (17), o Colégio Singular dará continuidade ao Programa
Bilíngue, com início das aulas do Singular Idiomas e High School, com parceria da Cambridge
University - Cambridge Bilingual Partners - e a
University of Missouri.
A proposta é preparar os alunos até o 5º
ano do Ensino Fundamental I para os exames de
proficiência e a internacionalização do currículo da grade pedagógica a partir do Ensino Fundamental II até o Ensino Médio.
Os alunos da Educação Infantil - a partir dos 3 anos de idade - e do Ensino Fundamental I contarão com cinco aulas semanais de inglês na grade curricular, o Ensino Fundamental
II, com três aulas semanais e opção de mais duas
no contraturno, através do Singular Idiomas.
A partir de 2021, os estudantes de 6º, 7º
e 8º anos iniciarão os estudos em um currículo
internacional, o Middle School, que integra os
conteúdos de Ciências e Humanidades, através
da abordagem STEAM, sigla em inglês das áreas
de ciências, tecnologia, engenharia, artes e
matemática.
O High School completa a internacionalização do currículo, a partir do 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio.
Ao finalizar todos os créditos do programa, o
aluno recebe dois diplomas oficiais - um brasileiro e um americano, da University of Missouri
e reconhecido pelo governo dos Estados Unidos
e aceito em todas as universidades americanas.

Grito de Carnaval
Para proporcionar aos alunos momentos de muita descontração, lazer, integração e
resgate da cultura brasileira, na sexta-feira (21),
as unidades do Colégio Singular promoverão
atividades carnavalescas, incluindo o tradicional Grito de Carnaval.

A partir das 22 horas, os formandos do
Colégio Singular Santo André e São Bernardo
marcarão presença no Baile de Gala, no Clube
Atlético Aramaçan.
Já o Buffet Samyr - Espaço Goiás sediará, a partir das 21 horas, a colação de grau e
baile dos alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental II e 3ª
série do Ensino Médio.
Em ambas as cerimônias, os convidados serão recepcionados pela equipe pedagógica.

APP conecta
família singulariana
Antenado com as tendências, tecnologias e com a proposta de deixar a comunicação
ainda mais dinâmica, o Colégio Singular acaba
de implantar o Singular APP, um aplicativo para smartphones que substitui a Área Restrita do
Portal Singular e traz novidades que ajudam no
dia a dia, dos estudantes e equipe pedagógica.
Pelo aplicativo são enviados comunicados, circulares, calendários, aulas extras, conteúdos preparados pelos professores, tarefa de
casa (para o Ensino Fundamental), acesso ao
boletim de notas, faltas e
muito mais.
De acordo com o
coordenador de Mídias
Digitais, Eduardo Zamborlini, o APP traz uma série
de vantagens. “Com ele,
pais e alunos recebem
mensagens da escola em
tempo real, além de conectar o aplicativo à
agenda do celular, de
forma que os eventos
importantes fiquem integrados ao dispositivo”.

