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Singular amplia simulados e
preparação do vestibulando

P

ara testar os conhecimentos dos
vestibulandos e permitir a eles a
vivência em situações reais dos
processos seletivos, o Colégio Singular e Cursinho Singular Anglo realizam ao longo do ano
vários simulados - tipo teste, dissertativos e de
redação. E como essa atividade é de extrema
eficácia, o Projeto Simulado foi ampliado.
Esse é o caso do Simulado Online de
Atualidades, disponível no SingularApp e exclusivo para alunos. Nele, é possível testar os
conhecimentos sobre assuntos contemporâneos
e retratados na imprensa mundial. A atualização, com 10 novas questões, é semanal, às segundas-feiras, sob coordenação da professora
Rose Rodrigues (Geografia). Para o dia 27
(quarta-feira), está agendado o início do Simulado de História e Arte, comandado pelo professor Giovanni Bagnoli.
Na última quarta-feira (20), o Singular
simulou o primeiro dia de prova do Enem, de
forma online, seguindo o formato oficial e vol-

Comércio Exterior
é tema de live
Em tempos de pandemia, o tradicional Ciclo de Palestras de Orientação Profissional ganhou versão online no Instagram e
continua com a sua missão de ajudar os vestibulandos na escolha de uma carreira.
Na próxima terça-feira (26) às 19
horas, os internautas poderão participar de
uma live sobre Comércio Exterior, com Fábio
Negrão, diretor na
empresa Alfa Laval, no México. O
bate-papo também
será aberto para
perguntas e acontecerá por meio do
perfil do professor
de Matemática
E n z o Ta k a r a
(@profenzotakara)

tado para estudantes do Singular. A prova aconteceu por meio do app Plurall - plataforma de
estudos e ensino online - e envolveu provas de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, redação e Ciências Humanas. O segundo dia, quartafeira (27), terá provas de Ciências da Natureza,
suas Tecnologias e Matemática.
Na edição do Simulado Enem Somos,
realizado em formato digital e com a participação de 31.087, a singulariana Melissa Otani garantiu a sexta melhor nota da prova.

Famílias ganham
apoio socioemocional
O distanciamento social, imposto pela
pandemia, não está sendo fácil para ninguém,
mas os alunos, pais e educadores do Colégio
Singular contam com o apoio da Escola da Inteligência, do escritor Augusto Cury, que tem ajudado a lidar com as emoções e permitirá que
saiam mais fortalecidos dessa situação.
O programa tem disponibilizado atividades para os estudantes, como videoaulas baseadas na matéria e atividades pedagógicas para
serem realizadas em casa. Os pais contam com
manuais de atividades em família, cursos EAD
sobre inteligência socioemocional, Academia
de Gestão da Emoção, audiolivros e palestras
com Augusto Cury, Camila Cury e especialistas.
Os educadores usufruem de todos os benefícios
voltados aos pais, além de atividades pedagógicas voltadas às famílias, lives diárias com
consultores de ensino, plantão de atendimento
online dos consultores e posts diários com temas direcionados para o período de quarentena.

