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Novo curso preparatório Fera
está com matrículas abertas

O

s vestibulandos que desejam
estar ferozes para o processo
seletivo 2021 e lutar por uma
vaga na universidade como um leão não podem
ficar de fora do novo Curso Fera, do Cursinho
Singular Anglo Santo André. Trata-se de um
preparatório complementar que oferece recursos eficazes que colaboram com o estudante para atingir as metas propostas.
Embora as aulas já tenham iniciado na
última terça-feira (10), os interessados – alunos
e não alunos - podem ingressar a qualquer momento por ser um curso modular com aulas especiais, cuidadosamente preparadas para atenderem aos candidatos de todas as áreas, além de
materiais de apoio e orientações específicas para os mais concorridos vestibulares e Enem.
Entre os módulos estão Matemática e
suas tecnologias – núcleo essencial para qualquer vestibular e Enem, com aulas ministradas
em duas terças-feiras por mês, divididas em três
aulas de 45 minutos, com um único professor
para cada assunto, totalizando 48 aulas.

No Fera, os Cursos de Imersão continuam com aulas abordando diversos temas importantes nas áreas de Ciências e suas tecnologias, Humanidades, Obras Literárias - para os
vestibulares da Fuvest e Unicamp, Atualidades
e Medicina Aplicada - assuntos de Biologia ministrados por professores médicos.
Outro módulo são as Oficinas de Produção de Textos – aulas teóricas e práticas que
auxiliam o vestibulando no desenvolvimento de
textos e argumentação, sempre com a proposta
de temas que foram e que poderão ser solicitados também no Enem. Mais informações pelo
telefone (11) 4990-4193.

Hospital Albert Einstein
Aulas especiais
complementam estudos recebe aluno e professora
Seja na grade do Curso Fera, Turma
Medicina ou Extensivo, o Cursinho Singular
Anglo sempre tem uma programação que vai ao
encontro das necessidades do vestibulando. Na
próxima semana, as atividades estarão agitadas
e diversificadas.
No dia 16 (segunda-feira), às 16h20,
acontecerão as Aulas HAC - Habilidades de Alta Complexidade, voltadas para os alunos matriculados no Turma Medicina São Bernardo, com
o professor Enzo Takara, que abordará Operações e conjuntos numéricos. No dia 18 (quartafeira), será a vez dos alunos da unidade Santo
André.
Na terça-feira (17) às 14h30, o Curso
de Imersão abordará Eletrodinâmica, na unidade Santo André do Cursinho Singular Anglo.
Alunos e não alunos podem se inscrever nessa
atividade por meio do telefone (11) 4990-4193.

Chocolate é foco de
Campanha de Páscoa
Para proporcionar uma Páscoa mais
feliz para algumas crianças atendidas em creches, orfanatos e demais entidades beneficentes
do Grande ABC, o Colégio Singular e o Cursinho Singular Anglo promoverão até o dia 3 de
abril (sexta-feira), sua tradicional Campanha de
Páscoa.
As unidades estão recebendo doações
de chocolates, ovos de Páscoa, bombons e colomba pascal. Esta iniciativa faz parte do projeto
Singular Social, que beneficia mais de 50 instituições do Grande ABC em datas comemorativas como Natal, Dia dos Pais, Mães ou em épocas do ano específicas como volta às aulas e inverno. Os endereços das unidades do Singular
podem ser conferidos no portal.

ESPA recebe doação
de pai de aluno
Nesta semana, a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais teve a confirmação, que por meio da solidariedade muitas
áreas podem ser melhoradas. Tanta certeza veio
a partir de uma doação inesperada de Inaldo Leite e do pai do aluno Renan Villalba Gomes, Renato Amorim.
A verba é fruto da venda de um projeto
realizado com apoio do Sebrae, que consistia no
desenvolvimento de brindes para pets, acondicionados em caixas de vários tamanhos com
brinquedos e petiscos para animais.

No último sábado (7), a professora Andrea Bueno e o aluno Danilo Almeida participaram do curso de Neurociência no Hospital
Albert Einstein. O evento teve a finalidade de
estimular o estudo científico do sistema nervoso
nas escolas.
Anualmente, a instituição médica promove um curso de Neurociências e a Olimpíada
de Neurociências de São Paulo (Brain Bee SP),
ambos gratuitos e
destinados a alunos
e professores da rede pública e particular do ensino básico.
A proposta
da iniciativa é motivar e despertar o desejo dos alunos a ingressarem em carreiras científicas,
para que no futuro,
ajudem a encontrar
a cura para doenças como autismo, doença de
Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e outros transtornos cerebrais.

Provas acadêmicas
movimentam unidades
Os singularianos estão a todo vapor
com as provas das Olimpíadas Acadêmicas, que
ocorrem em várias áreas e atualmente é porta de
entrada para algumas universidades públicas.
Hoje, os alunos do Ensino Médio participam da
primeira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, na unidade Santo André do colégio.
Na quinta-feira (19), será a vez da Prova Canguru, na qual participarão alunos do 3º
ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino
Médio das unidades do Colégio Singular e Liceu Monteiro Lobato. O evento é uma competição internacional, com origem na França e administrada pela Associação Canguru sem Fronteiras. É a maior competição de Matemática do
mundo, com mais de 6 milhões de participantes
por ano, em mais de 80 países.

Cine Singular
reforçam conceitos

No Colégio Singular, as aulas de História e Geografia são ministradas de forma diferenciada e vão além das salas de aula, já que
contam com atividades práticas e o ensino é reforçado com o auxílio de recursos eficazes, como é o caso do Cine Singular.
A proposta consiste na exibição de sessões de filmes, as matérias são contextualizadas
com temas dos principais vestibulares, seguidas
por palestras e debates, mediados pelos professores das disciplinas envolvidas.
No dia 19 (quinta-feira), o Cine Singular será realizado na unidade Santo André, voltado para os alunos do Ensino Médio, com exibição de: Ele está de volta. Em seguida, haverá
um debate com o professor Frank Borges .
No dia seguinte (20), será exibido o filme Lixo Extraordinário, com bate-papo mediaMaria Eunice Cardoso e Sandra Padalino receberam do pela professora Rose Rodrigues.
a doação de Renato Amorim e Inaldo Leite

Universidade inglesa aprova 100%
dos singularianos em exame
Há vários anos, os alunos do Singular
Idiomas participam dos Exames de Cambridge,
que avaliam as aptidões linguísticas nas situações cotidianas da comunicação com a língua
inglesa e, pelo 7º ano consecutivo, a universidade inglesa aprovou 100% dos singularianos,
que receberão os certificados em cerimônia especial no sábado (28).
As aulas do Singular Idiomas são mi-

nistradas nas próprias unidades do Singular, onde o aluno já estuda, proporcionando maior comodidade aos pais e segurança, já que não há a
necessidade de se locomover para outros locais a fim de estudar a outra língua.
As matrículas para este ano já estão
abertas e mais informações estão disponíveis
no portal singular.com.br ou pelo telefone (11)
4990-2000 ramal 208.

