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Singular recebe alunos na
temporada de férias 2020
Mesmo no período de férias, o bemestar dos alunos é sempre prioridade do Colégio
Singular. Pensando nos pais que não conseguem
parar nessa época do ano e não têm aonde deixar
os filhos, todas as unidades do Colégio Singular
abrirão suas portas, a partir do dia 6 de janeiro
(segunda-feira), para receber as crianças em
período integral.
Até o final de janeiro, quando iniciarão
as aulas do novo ano letivo, as unidades contarão com uma programação pra lá de divertida,
com atividades lúdicas, recreativas, culturais e
culinárias, promovendo aprendizado, integra-

ção e muito entretenimento para a garotada da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
As unidades do Singular também
estarão de portas abertas para receber a visita de
famílias que estão em busca de uma escola que
proporcione educação global, projetos inovadores, que respeita a individualidade e potencial
de cada estudante.
Entre os principais diferenciais oferecidos pela rede de ensino estão a Escola da Inteligência, do escritor Augusto Cury, Singular
Idiomas, Projeto ESPA, Mind Makers, Escola
de Esportes e muito mais.

Prepare-se para o vestibular com quem
aprova há mais de 50 anos
Para ajudar os vestibulandos a alcançarem suas metas e uma vaga na universidade, o
Singular Anglo sugere que a preparação tenha
início o quanto antes e, para isso, oferece todo
apoio necessário por meio de cursos fortes,
apoio pedagógico adequado e direcionado, disponibilizados por meio do Extensivo 2020 e
Turma Medicina.
Os cursos já estão com matrículas
abertas, inclusive, para o tradicional concurso
de bolsas que acontecerá no dia 9 (quinta-feira)
às 16 horas, 16h30 e 19h30, em Santo André e
São Bernardo. As inscrições para o exames podem ser realizadas gratuitamente no portal do
Singular www.singular.com.br .
No Extensivo manhã, os alunos contam com 35 aulas semanais e material totalmente atualizado. Já o Extensivo tarde e noite são 16
aulas semanais e uma programação especial de
atividades todas às sextas-feiras. Para aqueles
que buscam uma vaga na área médica, o Turma
Medicina é ofertado com 42 aulas semanais em
período integral, novo material Alfa Medicina,

apostilas complementares com exercícios de
vestibulares específicos, Aulas REM – Redação
para Exames de Medicina e Aulas HAC – Habilidades de Alta Complexidade.
Em ambos, os estudantes dispõem ainda de Projeto de Atualidades online, aulas de
filosofia e sociologia na grade, plantão de dúvidas acompanhamento psicopedagógico, de
todas as matérias, Plurall – App educacional,
simulados com boletim de desempenho, Projeto
de Redação, com aulas de laboratórios e correção de textos.

Plantões turbinam estudos
para as 2ª fases

Amarelinhos retornam
aos seus postos

Até a próxima sexta-feira (10), os alunos aprovados para a segunda fase da Unicamp
contarão com o plantão de dúvidas especial em
todas as unidades do cursinho de Santo André e
São Bernardo do Campo.
Este é mais um diferencial que a rede
de ensino disponibiliza aos seus alunos e uma
boa oportunidade para que os futuros universitários tirem as últimas dúvidas antes de enfrentarem as provas oficiais deste importante vestibular.

Após recarregar as baterias, a equipe
de Amarelinhos do Colégio Singular e Singular
Anglo voltou ainda mais disposta. Amanhã e segunda-feira (5 e 6), acompanharão os vestibulandos nas provas da segunda fase da Fuvest.
No dia 8 de janeiro (quarta-feira), estarão presentes no vestibular da Medicina Unilus - Centro Universitário Lusíada.
A equipe é composta por professores,
coordenadores, diretores e funcionários do Singular, que sempre marca presença nos locais de
exame, levando apoio e tranquilidade aos vestibulandos.

204 animais ganharam
um novo lar em 2019
A ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais encerrou as atividades de
2019 com excelentes resultados. As feiras de
adoção, em parceria com a OAB Santo André,
registrou a adoção de 204 animais, sendo 141
cães e 63 gatos. Desde outubro de 2016, quando
teve início o apoio com a entidade jurídica, 522
pets ganharam um novo lar.
Este evento só acontece graças aos esforços de diversos voluntários, principalmente
dos protetores independentes que resgatam os
animais abandonados e cuidam para que estejam em condições de adoção. Para a feira, eles
são castrados, passam por uma consulta com um
veterinário que verifica se estão saudáveis.
“Exercemos nosso papel junto à sociedade, realizando um trabalho tão importante que conta
com o apoio de muitos voluntários. Em relação
a 2018, as adoções deste ano foram 30% superiores”, comemora a coordenadora da ESPA,
Roseli Denaldi.
A Feira é apenas uma das ações promovidas pela ESPA, pois ao longo do ano também são realizadas campanhas de arrecadação
de ração e de dinheiro, por meio de venda de camisetas ligadas à causa animal, destinado à castração e vacinação dos animais abandonados.

Doe material escolar
Por meio do Singular Social, o Colégio
Singular e o Singular Anglo promovem durante
todo o ano letivo várias campanhas que colaboram com a comunidade. A primeira ação de
2020 é a do Material Escolar, que seguirá até o
dia 22 de fevereiro.
Nesse período, serão arrecadados materiais novos e usados - em bom estado de uso e
conservação - e todos os itens serão enviados
para creches e orfanatos do Grande ABC. As
doações podem ser entregues em qualquer unidade da rede, cujos endereços podem ser encontrados no portal do Singular.

