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1º colocado em Medicina
da USP é aluno do Singular

R

ecentemente, a USP divulgou Ensino Médio e depois no cursinho Singular
sua lista de aprovados, que ra- Anglo, aliados a muita dedicação, participação
nas atividades e demais benefícios
tificou a experoferecidos pela rede colaboraram
tise do Colégio Singular e Cursipara que Pedro conquistasse a almenho Singular Anglo em aprovar
jada vaga.
nas melhores universidades do
Outra estudante aprovada
Brasil, com a primeira colocação
em Medicina na USP Bauru é Thaido singulariano Pedro Henrique
ná Aparecida Décio Passos, que ao
Nascimento no concorrido curso
terminar o Ensino Médio, matricude Medicina. O futuro médico
lou-se no Cursinho Singular Anglo
também garantiu vaga na Santa
de São Bernardo. Ela foi aprovada
Casa e Medicina ABC e, na mana UFTM - Universidade Federal do
ratona de vestibulares 2019, ele
Triângulo Mineiro e na Unifesp –
já tinha sido aprovado em duas
faculdades particulares, mas al- Pedro Henrique Nascimento Universidade Federal de São Paulo.
A qualidade de ensino do Singular não
mejava uma vaga em universidade pública.
O conteúdo forte ministrado durante o para por aí, a singulariana Cecília Sella Fonseca, também foi aprovada
em Medicina na USP Pi“No Singular
nheiros e contou com todo
Anglo cursei o Turma
apoio do preparatório TurMedicina - preparatório
ma Medicina. Apesar de já
focado na área.
possuir uma graduação, o
Fiz cursinho de manhã e
cursinho foi muito imporno período da noite,
tante para rever conceitos
revisava os conteúdos
e atualizar conteúdos. Ela
abordados em sala
também conquistou vaga
de aula”
na FURG, UFMS e São
Thainá Aparecida D. Passos Cecília Sella Fonseca Camilo.
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Colação de grau
preenche semana

Fãs do xadrez têm
encontro marcado

Na próxima terça-feira (11), a partir
das 20 horas, os alunos do Ensino Médio do Colégio Singular São Bernardo participarão da solenidade de colação de grau, que acontecerá no
salão social do Primeiro de Maio Futebol Clube.
Já na quinta-feira (13), será a vez da
colação de grau dos singularianos do Ensino
Médio de Santo André. O palco do evento será o
salão social do Clube Atlético Aramaçan, a
partir das 20 horas.

Na quarta-feira (12) a partir das 18h15,
o Colégio Singular Santo André retomará os
Encontros Enxadrísticos, uma atividade bastante dinâmica e aberta para alunos da escola, exalunos, amigos e familiares, que acontece toda
quarta-feira, no espaço de xadrez na área de
convivência da unidade.
Durante as aulas, os enxadristas aprendem as regras do jogo,
estratégias, dicas e, além disso, a
prática da modalidade ajuda a desenvolver a concentração, reflexão mental, memorização, raciocínio lógico, elaboração de estratégias e tomada de decisões. Nas
últimas edições dos Jogos Escolares de Santo André, as equipes de
xadrez do Colégio Singular sagraram-se campeãs.

Encontre um amigo na
Feira de Adoção Animal
Se você está em busca de um grande
amigo, anote em sua agenda o dia 15 de fevereiro (sábado), às 9 horas. O encontro que fará a
diferença em sua vida acontecerá durante a Feira de Adoção Animal, promovida pela ESPA –
Equipe Singulariana de Proteção Animal, OAB
Santo André, protetores independentes e equipe
de voluntários.
Para levar um pet para casa é necessário ser maior de 18 anos, ter a concordância da
família e apresentar comprovante de endereço.
Na ocasião, também
haverá orientações
jurídicas e informações sobre guarda
responsável.
A entrada é gratuita e acontecerá na
OAB (avenida Portugal, 233 – Centro Santo André).

Conquiste sua vaga
na universidade
Para figurar na galeria de aprovados no vestibular do próximo ano, não há
mistérios, pois os estudantes que têm esse
desejo só precisam se matricular nos cursos
preparatórios Extensivo e Turma Medicina e
se inscrever no concurso de bolsas, cujas
provas acontecerão na quinta-feira (13) às 16
horas, 16h30 e 19h30, simultaneamente nas
unidades do Cursinho Singular Anglo de
Santo André e São Bernardo do Campo.
Mais informações e inscrição no
portal singular.com.br .

Vagas para plantonistas
Terminam hoje as inscrições para a seleção de plantonistas do Colégio Singular e Cursinho Singular Anglo, as quais devem ser realizadas por meio do portal singular.com.br . A
avaliação acontecerá na quarta-feira (12), às 15
horas.
Para concorrer ao cargo, os candidatos precisam ser estudantes universitários e os
selecionados atuarão no time de Plantão de Dúvidas.

Seletivas esportivas
Há cinco anos, o Colégio Singular figura como campeão nos Jogos Escolares de
Santo André. Embora as competições ainda estejam distantes, pois os jogos são realizados entre os meses de agosto e novembro, a rede já
iniciou as preparações a fim de continuar no lugar mais alto do pódio.
Entre as ações estão as Seletivas Esportivas que acontecerão de 10 a 14 de fevereiro, na unidade do Ensino Médio, nas modalidades de basquete, handebol, futsal e tênis de mesa. Definidas as seleções, os treinamentos serão
iniciados, sob o comando de professores especializados.

