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ESPA completa 12 anos e lança
adoção virtual durante pandemia

N

este mês, a ESPA - Equipe valores, via depósito bancário, os dados são os
Singulariana de Proteção aos seguintes: Associação dos Membros da Equipe
Animais completa 12 anos de Singulariana de Proteção aos Animais – ESPA –
atividades, em parceria com os protetores, vo- CNPJ: 14.636.496/0001-07 – Banco do Brasil –
Agência 6550-1 – Conta corrente 25621-8”, exluntários e OAB/SP - Seccional Santo André.
Para celebrar a data, os alunos estão plica a coordenadora Roseli Denaldi.
participando de várias ações sobre guarda resNesses 12 anos, a missão da ESPA
ponsável por meio da Aprendisempre foi amenizar o grazagem Online e, como as feiras
ve problema social do
de adoção, realizadas no estaabandono de animais gecionamento da OAB, estão
rado por falta de políticas
suspensas em razão da pandepúblicas para proteção e
mia, agora é possível adotar
controle de natalidade. Inium gato ou um cachorrinho de
cialmente, seu papel era
forma virtual. Os interessados
apenas assistencial, mas
devem entrar em contato com a
muitas atividades foram
ESPA por meio do Facebook
agregadas, como arrecada(facebook.com/espanimais) e
ção e distribuição de ração
pedir a ajuda de uma protetora
para os abrigos, o incentipara apresentar os pets dispovo à adoção de animais
níveis.
abandonados ou SRD Sem Raça Definida.
Outro problema geO projeto também
rado pela pandemia é a superfoi inserido na grade curlotação dos abrigos, impedinricular do Singular, com
do que mais animais abandofoco na guarda responsánados sejam resgatados das
vel, proteção ambiental e
ruas. “A situação nos abrigos O aluno Guilherme Giroto de São Bernardo
apresentou seu pets em aula especial
tráfico de animais, envolpiorou, pois muitos reúnem
cerca de 200 animais, que consomem cerca de 5 vendo alunos da Educação Infantil ao Ensino
toneladas de ração por mês. Por conta do atual Fundamental II. “A ESPA acredita que somente
momento, as doações também diminuíram. através de um trabalho educativo será possível,
Dessa forma, estamos pedindo ajuda de toda a em um futuro próximo, não termos mais anicomunidade e quem puder fazer doações em mais abandonados” finaliza Roseli Denaldi.

Vestibulandos ganham Simulado Enem online
Como os principais vestibulares do
país e Enem estão mantidos, o Singular continua com a preparação dos vestibulandos por
meio das plataformas digitais. Por isso, nos próximos dias 20 e 27 de maio às 15 horas, será
realizado o 2º Simulado Enem, de forma online,
seguindo o formato oficial e voltado exclusivamente para estudantes do Singular da 3ª série do
Ensino Médio e Cursinhos. A prova acontecerá
por meio do app Plurall - plataforma de estudos
e ensino online para alunos da rede de ensino.
O primeiro dia de aplicação contará

com provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, redação e Ciências Humanas. Já no segundo dia, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.
Esse simulado é considerado uma poderosa ferramenta para testar os conhecimentos e acontece nos moldes do exame oficial para
que o aluno vivencie a simulação completa, o
dia de aplicação, ambiente, horário e deslocamento. Mas, por conta do atual momento, a
aplicação do simulado passou a ser digital e foi
adaptada, preservando o ganho de experiência.

