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Aprovações garantem
supremacia do Singular

C

omo resultado da qualidade de
ensino, o número de alunos do
Colégio Singular e cursinho
Singular Anglo aprovados em conceituadas universidades de todo país não para de crescer.
Nos vestibulares mais disputados do
País, são 570 classificações para a segunda fase
da Fuvest, Unicamp e Unesp. Nas particulares,
são centenas na Direito São Bernardo, PUC/SP,

Faculdade de Medicina ABC, Cásper Líbero,
Instituto Mauá de Tecnologia, entre outras. Para
chegar a esses resultados, o Singular disponibiliza cursos fortes e focados na aprovação, uma
série de palestras, plantões de estudo, simulados e atividades especiais direcionadas aos
principais processos seletivos.
Confira alguns singularianos que iniciam o ano como universitários:

Agatha Mesaroch
Enfermagem
Fac. Medicina ABC

Geovanne Guilhem
Direito
PUC - SP

Nathan Raposo
Engenharia
Termomecanica

Caio Henrique Zotini
Relações Públicas
Cásper Líbero

Gabriel Ferrari
Engenharia
Instituto Mauá

Rafael Augusto Rocha
Ciências Econômicas
PUC - SP

Heloísa Benevides
Relações Internacionais
Belas Artes

Heloísa Brosco
Farmácia
Fac. Medicina ABC

Escola da Inteligência
tem foco na família
Preocupado com a formação global do
aluno e diante do desafio de formar autores de
suas próprias histórias, o Colégio Singular conta, em sua grade curricular, com a Escola da
Inteligência, do psiquiatra e escritor Augusto
Cury. O projeto auxilia para o desenvolvimento psicológico, comportamental e emocional.
No programa, as famílias também têm
vez e durante o ano participam do conteúdo
abordado, por meio do Curso de Pais da Escola
da Inteligência. A disciplina é voltada para alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, com
abordagem de assuntos do dia a dia, que permitem reflexões e discussões, como o desenvolvimento da inteligência saudável e a autoconsciência; além de formas para superar frustações
e ofensas, como bullying.

Formatura encerra ciclo
Para celebrar o fim de um ciclo e o início de uma nova fase da vida acadêmica, o Liceu
Monteiro Lobato promoverá na próxima sextafeira (31), a partir das 21 horas, colação e baile
de formatura dos estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental II.
Os diretores e equipe pedagógica recepcionarão formandos e convidados para a
grandiosa noite no Clube Atlético Aramaçan
(rua São Pedro, 345 - Santo André).

Retorno às aulas
Na próxima semana, nos dias 28 e 29
de janeiro (terça e quarta-feira), terá início mais
um ano letivo em todas as unidades do Singular.
Os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio serão recebidos com muitas ações de integração pelas
equipes pedagógicas.

Garanta sua vaga na
na universidade
Para os vestibulandos que neste ano
enfrentarão a maratona de vestibulares, o Cursinho Singular Anglo está com inscrições abertas para o concurso de bolsas, que acontecerá na
próxima quarta-feira (29).
A avaliação terá horários diferenciados conforme o curso escolhido. Às 16 horas,
será voltada para os interessados no curso Turma Medicina, nas unidades de Santo André e
São Bernardo do Campo. Para o Extensivo, o
concurso será aplicado às 16h30 e 19h30, também nas duas unidades.
O desconto será de acordo com o desempenho de cada candidato e as inscrições para o concurso de bolsas devem ser realizadas
por meio do portal singular.com.br.

Material escolar usado
é foco de campanha
Até o dia 22 de fevereiro, o Singular
realizará a tradicional Campanha do Material
Escolar. Nesse período, serão arrecadados materiais novos e usados, em bom estado de uso e
conservação, que serão enviados para creches e
orfanatos do Grande ABC. As doações podem
ser entregues em uma das unidades do Colégio
ou Cursinho, cujos endereços podem ser encontrados no portal do Singular.

Programa Bilíngue chega como
grande diferencial do ensino singulariano
Hoje, conhecer bem o idioma inglês
não é mais um diferencial, tornou-se uma exigência do mercado profissional, ao lado das
competências socioemocionais. A fim de oferecer um ensino mais completo, o Colégio Singular disponibiliza, a partir deste ano o Programa
Bilíngue, diferente, moderno e fruto de pesquisas, análises de materiais e viagens a vários países, considerados referência no ensino.
A proposta é preparar os alunos até o 5º
ano do Ensino Fundamental I para os exames de
proficiência no idioma inglês e a internacionalização do currículo a partir do Ensino Fundamental II até o Ensino Médio. Para isso, o Singular mantém parceria com importantes instituições de ensino, a Cambridge University pelo programa Cambridge Bilingual Partners e a University of Missouri.
Em 2020, os alunos da Educação Infantil - a partir dos 3 anos - e do Ensino Fundamental I contarão com cinco aulas semanais de
inglês no currículo.
Já o Ensino Fundamental II terá três
aulas semanais e opção de mais duas no contraturno, através do Singular Idiomas, durante o
este ano - o qual será considerado como período
de transição. Em 2021, para que aos estudantes

de 6º, 7º e 8º anos possam iniciar seus estudos
em um currículo internacional, será oferecido o
Middle School, que integra os conteúdos de
Ciências e Humanidades, através da abordagem
STEAM, sigla em inglês das áreas de ciências,
tecnologia, engenharia, artes e matemática.
O ciclo de internacionalização do currículo se completa com o High School, disponível para alunos de 9º ano do Ensino Fundamental II e 1ª série do Ensino Médio, que ao concluir
todos os créditos do programa, recebe dois diplomas oficiais - um brasileiro e um americano,
expedido pela University of Missouri e reconhecido pelo governo dos Estados Unidos e aceito
em todas as universidades americanas.

