Sábado, 11 de janeiro de 2020 - Nº 3527

Colégio Singular tem matrículas
abertas e concurso de bolsas

O

Colégio Singular, uma das escolas mais tradicionais da região do Grande ABC com 54
anos voltados à educação, promoverá no próximo sábado (18 de janeiro) às 9 horas, concurso
de bolsas para estudantes do Ensino Médio e 6º
ano do Ensino Fundamental.
As inscrições já podem ser realizadas
na unidade escolhida e mais informações estão
disponíveis no portal www.singular.com.br . Os
descontos serão concedidos de acordo com o

desempenho do candidato.
O concurso de bolsas acontecerá nas
unidades do Ensino Médio de Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul e para verificar as séries e períodos disponíveis,
basta acessar o portal da rede de ensino.
Entre os principais diferenciais oferecidos pelo Colégio Singular estão a Escola da
Inteligência, do escritor Augusto Cury, Projeto
ESPA, Singular Idiomas e High School, que permite ao aluno obter duplo diploma.

Domínio total nas aprovações em Medicina
O ano está apenas começando e o Colégio Singular e cursinho Singular Anglo já dominam as aprovações em Medicina. Até agora,
são mais de 60 nesse curso, considerado o mais
concorrido do vestibular 2020. É a realização do
sonho de muitos alunos de serem aprovados em
conceituadas universidades.

Amanda Borges
Uninove

Carlos Alberto Q. Filho
USCS - 17º lugar

Lucca Bernardelli
Unicid e Unisa

Luiza Maria Canale
Uninove

Parte desse sucesso é atribuído ao preparatório Turma Medicina, que visa proporcionar um aprofundamento aos candidatos à Medicina e a outras carreiras também muito procuradas.
Confira alguns estudantes que já garantiram sua vaga:

Fernando Leça
Unimes

Sophia Amaral
São Camilo

Júlia Pavin
Uninove

Vinícius Reis
Unaerp

Amarelinhos na
2ª fase da Unicamp

Alunos são destaque em
Meeting de Judô

Amanhã e segunda-feira (13), a equipe
de Amarelinhos do Colégio Singular e cursinho
Singular Anglo acompanhará a segunda fase da
Unicamp.
O grupo é formado por professores,
coordenadores, diretores e funcionários do Singular que tem como missão levar apoio e tranquilidade aos vestibulandos nos momentos que

Recentemente, aconteceu em Santa
Catarina, o Meeting Interestadual Brasileiro de
Judô e dois alunos do Liceu Monteiro Lobato
representaram o Estado de São Paulo na competição, obtendo excelentes resultados, sob o comando da sensei Ana Carolina Pereira.
Guilherme Breyer Ribeiro Dias participou da categoria sub-15 superpesado e Gabriela Ferreira da Silva, da categoria sub-13 pesado. Ambos garantiram o terceiro lugar na
competição, a qual reuniu os melhores atletas
brasileiros, de suas respectivas categorias.

Esportes têm espaço
garantido no currículo
Em todas as unidades do Colégio Singular, da Educação Infantil ao Ensino Médio, as
aulas de Educação Física têm espaço garantido,
com atividades adequadas e específicas para cada faixa etária.
Os professores trabalham o movimento de forma lúdica, esportiva, expressão e ritmo,
além de questões ligadas à saúde. Todo esse trabalho faz parte da formação global dos alunos
com foco nas áreas afetiva, cognitiva e motora.
Por isso, eles realizam atividades específicas em
cada ciclo e as práticas esportivas são introduzidas conforme o amadurecimento do aluno.
Além das atividades rotineiras, os estudantes são incentivados a participarem de gincanas, atividades recreativas e competitivas. Já
na Escola de Esportes, os alunos aprofundam
seus conhecimentos em algumas modalidades
como Futsal, Voleibol, Handebol, Basquete, Judô, Ginástica Artística e Xadrez.

Encerramento das atividades 2019

Santo André ganha Feira
de Adoção de Animais
Desde outubro de 2016, o Colégio Singular, por meio da ESPA – Equipe Singulariana
de Proteção Animal e em parceira com a OAB
Santo André promove mensalmente a Feira de
Adoção de Animais, que contribuiu nesse período para a adoção de 522 pets.
Neste mês, a feira será realizada no
próximo sábado (18 de janeiro) às 9 horas, na
OAB (avenida Portugal, 233 – Centro), com entrada gratuita e aberta à comunidade.
A realização do evento só é possível a
partir do envolvimento de diversas pessoas como as protetoras independentes que resgatam os
animais abandonados e cuidam para que estejam em condições de adoção; os veterinários
que avaliam se estão saudáveis; os voluntários
que cuidam da estrutura do evento e fornecem
orientações, além das famílias adotantes.
Para adotar é necessário ser maior de
18 anos, ter a concordância de toda a família e
levar comprovante de endereço. Nesse dia, os
interessados na adoção também receberão informações sobre guarda responsável e orientações jurídicas.

