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Singular inicia preparatórios
para vestibular 2021

A

cada ano, o Singular reafirma
sua supremacia em aprovações nos principais vestibulares do País. Nesta temporada, são cerca de 900
conquistas, sendo 320 em universidades públicas, mais de 100 em Medicina e 200 no curso de
Engenharia. Só na UFABC, nos últimos cinco
anos, foram mais de 700.
Uma boa dica para os estudantes que
desejam iniciar 2021 como universitários são os
cursos preparatórios do Singular Anglo, que
dispõe de duas modalidades: o Turma Medicina
e o Extensivo.
O primeiro é focado para quem deseja
vaga na área, em período integral com 42 aulas
semanais que podem ser ampliadas com Cursos
de Imersão, Obras Literárias e Atualidades. Tem
ainda aulas de Medicina Aplicada - comandadas
por médicos, intensificação dos simulados envolvendo provas dos principais vestibulares de
Medicina, plantões de dúvidas presencial e virtual, Plurall – via tablets ou smartphones, além
das Aulas REM – Redação para Exames de Medicina e Aulas HAC – Habilidades de Alta Complexidade. Apostilas exclusivas com coletânea
de exercícios de vestibulares de Medicina, com
milhares de questões para aprofundar o estudo.
Já o Extensivo é ministrado nos períodos tarde e noite, com 16 aulas semanais, de segunda a quinta-feira, nas sextas-feiras há direcionamento aos estudos e o aluno pode se dedi-

car à resolução de exercícios das tarefas, consultar os plantões de dúvidas presenciais, participar dos laboratórios de redação, fazer simulados, assistir aos Cursos de Imersão ou, fazer reposição de aulas perdidas. Os estudantes ainda
dispõem de plano de estudos, com programação
individualizada para estudar as matérias de
acordo com suas reais necessidades e disponibilidade diária.
No próximo dia 2 de março (segundafeira) iniciarão as aulas do Extensivo tarde e
noite e para aproveitar todos esses benefícios e,
ainda desfrutar de descontos na mensalidade, os
candidatos podem participar do Concurso de
Bolsas que acontecerá no dia 27 de fevereiro
(quinta-feira) às 16h30 e 19h30. Mais informações no portal singular.com.br ou nos telefones
4990-4193 / 4125-7034.

Alunos são aprovados em Medicina
direto do Ensino Médio
Sucesso! Assim estão as aprovações min Salemme são outros exemplos de determi2020 dos alunos do Colégio Singular e Cursinho nação. Alunas do Singular desde o Ensino Fundamental, concluíSingular Anglo, prinram o Ensino Médio
cipalmente em Medicom vaga garantida.
cina. Até o momento
A primeira aluna na
já são mais de 100, em
Uninove, Unilus e
conceituadas instituiPUC-SP; a segunda
ções de ensino.
na Uninove, AnhemAlguns sinbi-Morumbi e Santa
gularianos garantiram
Marcelina.
vaga no curso direto
Mas o sucesso e
do Ensino Médio, coqualidade de ensino
mo é o caso da aluna
Camila, Victória e Yasmin
do Colégio Singular
Camila Arcuri, apronão param por aí, abaixo você confere uma gavada em primeiro lugar na Unitau – Universidade de Taubaté, que também garantiu vaga em leria com vários alunos que também conquisOdontologia na Unesp. Victória Recidivi e Yas- taram uma vaga.

João Victor Carmo
Ícaro Godoy
USF
Uninove, USCS e Unaerp

Luiza M. Canale
Uninove

Maria E. Andrade
Uninove e USCS

Lara Andrade
Uninove

Lorena Bimbati
Uninove

Lorenza Teixeira
Humanitas

Mariana Moya
UMC

Marina da Silva
Uninove

Melissa F. Marques
Unicid, AnhembiMorumbi e USCS

Cine Singular está de volta
No próximo dia 27 (quinta-feira) às 14
horas, o Colégio Singular Santo André exibirá o
documentário As sufragistas. A apresentação
faz parte do projeto Cine Singular e será seguida
por debate com o professor Frank Borges.
A história do filme ocorre no início do
século XX, que após décadas de manifestações
pacíficas, as mulheres ainda não possuíam o direito de voto no Reino Unido. Um grupo militante decide coordenar atos de insubordinação,
quebrando vidraças e explodindo caixas de correio para chamar a atenção dos políticos locais à
causa. Maud Watts, sem formação política, descobre o movimento e passa a cooperar com as
novas feministas. Ela enfrenta grande pressão
da polícia e dos familiares para voltar ao lar e se
sujeitar à opressão masculina, mas decide que o
combate pela igualdade de direitos merece alguns sacrifícios.

Aberta a temporada de
olimpíadas acadêmicas
Com o início das aulas, está oficialmente aberta a temporada de Olimpíadas do Conhecimento. Como já é tradição,
o Colégio Singular oferece todo o apoio aos
estudantes que desejam participar das modalidades do evento. No próximo dia 5 de
março (terça-feira), a rede de ensino iniciará o TOA - Treinamento para a Olimpíada
de Astronomia e Astronáutica, voltado para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Nessa mesma data, às 14h15, os
alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II também poderão participar do
TOM – Treinamento para Olimpíadas de
Matemática. Ambos serão ministrados na
unidade Santo André do Colégio.
Nesta semana, os singularianos
também ficaram conhecendo um pouco
mais sobre a Olimpíada Brasileira de História, durante reunião explicativa com a
professora Sandra Perez.
Mais informações sobre os treinamentos podem ser obtidas pelo telefone
4990-2000 – ramal 250.

