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Singularianos participam de
integração com escola africana
Colégio Singular sempre pre- dade de Benguela, costa sul de Angola, que tem
za por uma educação de quali- cerca de 4 mil alunos e uma realidade cultural
dade, que compreende a for- muito diferente.
Na volta, o professor trouxe as cartas
mação do aluno e propõe um
projeto pedagógico que envolve um processo de respondidas pelos africanos, provocando imaprendizagem multidisciplinar em âmbito glo- portantes reflexões na sala de aula.
“Foi uma experiênbal.
cia incrível e o entusiasmo
Um bom exemplo
foi geral, de ambos os lafoi a viagem para Angola,
dos, ao receberem as carna África, do professor
tas. Os singularianos coPaulo Gircys, por meio do
mentaram que as crianças
Projeto Raízes que promoafricanas gostam do Brave o intercâmbio da cultura
sil, das nossas frutas e têm
africana no Brasil e da cultura brasileira em diversos
vontade de experimentar
países africanos. Como
as comidas daqui. Também
parte da ação, ocorreu a atiapreciam futebol e têm a
vidade Cartas Libertárias,
letra cursiva muito bemna qual o educador propôs
feita. Alguns de nossos aluPaulo Gircys e Daniela Antico
que os singularianos escrenos observaram a estrutura
vessem uma carta para estudantes angolanos da física das escolas angolanas e indignaram-se
mesma idade.
com a necessidade dos estudantes levarem caA ideia teve apoio de Daniela Antico, deiras de casa para terem onde sentar. Nas cartas
coordenadora da unidade Nova Petrópolis. As também falaram de sonhos e sentimentos, desecartas dos alunos do 5º ano do Singular foram jos e conquistas”, relatou a coordenadora Daentregues para alunos da Escola Viva Paz, da ci- niela Antico.

O

Reuniões apresentam
proposta pedagógica

Hoje tem Feira de
Adoção Animal

Para o Colégio Singular proporcionar
um estudo tranquilo e produtivo, é fundamental
que família e escola caminhem juntas. Por isso,
antes do início das aulas, as unidades promovem
reuniões de pais, que acontecerão a partir da
próxima semana e serão voltadas para todas as
séries da Educação Infantil ao Ensino Médio.
As reuniões são momentos de acolhimento, trocas de informações e reencontro,
além da apresentação da proposta pedagógica,
da equipe de professores, rotina de estudos e
orientações quanto à utilização do material.

A partir das 9 horas, a ESPA – Equipe
Singulariana de Proteção Animal promoverá no
estacionamento da OAB Santo André (avenida
Portugal, 233 – Centro), a tradicional Feira de
Adoção Animal. A entrada é gratuita e aberta a
toda comunidade.
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.

Recorde em aprovações
Até o momento, o Colégio Singular e o
cursinho Singular Anglo já registraram diversas
aprovações em vários cursos e universidades,
comprovando a qualidade e o ensino forte da
rede de ensino.

Essa afirmação é comprovada por
meio dos aprovados no curso de Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Entre os oito primeiros lugares, seis são singularianos. Confira:

Ana Carolina Monteiro

Carolina Estorani Ribeiro

Giovanna Favaro Pereira Luti

João Pedro Poloni Silva

Sophia Armellini Dias

Vitor Gustavo Farias Maggio

Processo seletivo para
vagas de plantonistas

Estudo do meio oferece
importantes vivências

O Colégio Singular está recrutando estudantes universitários para atuarem como plantonistas em todas as disciplinas e a seleção ocorrerá no dia 12 de fevereiro (quarta-feira) às 15
horas. As inscrições devem ser realizadas até o
dia 8 de fevereiro (sábado), por meio do portal
do Singular www.singular.com.br .
Para participar do processo seletivo, o
candidato precisa estar cursando neste ano alguma graduação universitária em instituições renomadas.

Em breve terá início mais um ano letivo e, com ele, as atividades interdisciplinares,
como é o caso dos Estudos do Meio, voltados às
turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio .
As saídas garantem momentos coletivos de aprendizagem e convivência entre professores, estudantes e equipe pedagógica, além
de proporcionar uma percepção crítico-reflexiva do contexto social, ao colocar a sala de aula
em diferentes espaços e culturas.
Os destinos são escolhidos de acordo
com o conteúdo ministrado e envolvem visitas a
aquários, cidades históricas, jardim botânico,
zoológicos, museus e outros. Também aprimoram o desempenho escolar, o fortalecimento do
aprendizado, integração, motivação, sociabilização, autonomia, recreação e entretenimento.

