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Esporte e cultura fazem parte
da formação do singulariano

N

o início de cada ano letivo, as
unidades do Colégio Singular
abrem inscrições para cursos
extracurriculares, que vão de aulas de música,
dança a esportes. A proposta permite que os alunos conheçam várias modalidades e desenvolvam aptidões.
De acordo com a coordenadora de Esportes Eloina Ferreira, a proposta é proporcionar atividades saudáveis e uma forma de lazer,
convívio com os colegas e com a própria escola,
além de apresentar aspectos preventivos em relação à saúde e bem-estar. “Entre alguns dos benefícios proporcionados estão o desenvolvimento motor, integração social, melhora da autoconfiança, autoestima e expressão, conhecimento dos limites do corpo, redução do estresse
e melhor estilo de vida”, enumera.
As aulas com caráter lúdico são voltadas para alunos do Ensino Fundamental I. A par-

tir do Ensino Fundamental II, na área esportiva,
elas cedem lugar aos treinamentos que visam
melhor desempenho nos Jogos Escolares.
Após o Colégio Singular Santo André
montar suas equipes de treinamento, chegou a
vez do Liceu Monteiro Lobato promover uma
seletiva para descobrir novos talentos, que
acontece hoje a partir das 9 horas, e envolverá
várias modalidades esportivas.

Singular integra áreas
do conhecimento

Extensivo 2020
inicia aulas

As unidades do Colégio Singular possuem em sua grade curricular uma diversificada
programação do Estudo do Meio - uma atividade interdisciplinar programada com propostas
desenvolvidas em cada nível escolar, que visa
integrar as áreas do conhecimento, criar condições para o desenvolvimento, construção de novos conceitos, habilidades e atitudes.
Os momentos coletivos de aprendizagem e convivência, têm sempre foco no desenvolvimento do projeto pedagógico, proporcionando uma reflexão mais crítica do contexto social ao levar a sala de aula para espaços práticos.
Para turbinar ainda mais todo esse desenvolvimento as unidades já iniciaram as visitas de Estudo do Meio e no próximo dia 5 (quinta-feira), a turma do 6º ano do Liceu Monteiro
Lobato desbravará o São Paulo Histórico e a Exposição Egito Antigo.
Na última semana, os alunos do 7º ano
da mesma unidade e do 6º ano do Singular Júnior visitaram a Exposição Leonardo Da Vinci,
permitindo a eles conhecerem a vida e o legado
do artista, por meio de uma exclusiva galeria
com projeções.

Na segunda-feira (2 de março), o Cursinho Singular Anglo iniciará o curso Extensivo
2020, nos períodos tarde e noite. O preparatório
é uma excelente oportunidade para quem busca
uma vaga na próxima maratona de vestibulares,
já que a última registrou cerca de 900 aprovações, sendo 320 em universidades públicas,
mais de 100 em Medicina e 200 em Engenharia.
O Extensivo possui 16 aulas semanais,
de segunda a quinta-feira, e nas sextas-feiras os
vestibulandos contam com direcionamento aos
estudos, por meio da resolução de exercícios das
tarefas, plantões de dúvidas presenciais, laboratórios de redação, simulados, Cursos de Imersão
ou reposição de aulas perdidas. Plano de estudos, com programação individualizada para as
matérias, de acordo com suas reais necessidades
e disponibilidade diária, também consta na programação.
Já os alunos que buscam uma vaga em
Medicina, o Singular oferece o Turma Medicina, em período integral com 42 aulas semanais
que podem ser ampliadas com Cursos de Imersão, Obras Literárias e Atualidades, além de aulas de Medicina Aplicada, simulados envolvendo provas dos principais vestibulares de Medicina, plantões de dúvidas presencial e virtual,
Plurall – tablets ou smartphones, Aulas REM –
Redação para Exames de Medicina e Aulas
HAC – Habilidades de Alta Complexidade e
apostilas exclusivas com coletânea de exercícios de vestibulares de Medicina.
Mais informações sobre os cursos estão disponíveis no portal singular.com.br ou nos
telefones 4990-4193 / 4125-7034.

Chega ao fim Campanha
do Material Escolar
Encerrou-se no último sábado, a Campanha do Material Escolar do Colégio Singular
e Singular Anglo, a qual arrecadou cerca de 1,2
mil itens, como lápis de cor, cadernos, mochilas,
apontadores, massinhas, tintas, canetas, réguas,
borrachas, entre outros.
As doações foram entregues para o
Fundo Social de Solidariedade de Santo André,
que encaminhará para as instituições beneficentes do Grande ABC.
Para não perder o ritmo, na segundafeira (2), o Singular Social já engata a Campanha de Páscoa, que receberá chocolates, ovos
de Páscoa, bombons e colomba pascal. Esta é a
segunda campanha beneficente deste ano e as
arrecadações serão encaminhadas para creches,
orfanatos e asilos, localizados na região.
As doações podem ser entregues em
uma das unidades do Colégio Singular ou Cursinho Singular Anglo, cujos endereços estão disponíveis no portal.
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Simulados preparam
vestibulandos
Para que os alunos estejam afiados para os principais processos seletivos do país, o
Singular não para e, ao longo do ano, promove
mais de 50 simulados que podem ser dissertativos, de redação ou exclusivos de
universidades.
Hoje, às 8 horas, os
estudantes do Turma Medicina
e Extensivo manhã, participarão
de um simulado diagnóstico dissertativo, envolvendo uma prova de conteúdo livre com 90 questões.

Treinamentos acadêmicos
a todo vapor
A competição no Colégio Singular é
encarada de forma positiva e os alunos são incentivados a participarem das Olimpíadas Acadêmicas, inclusive são disponibilizados treinamentos específicos na própria escola.
Hoje começa o treinamento para a
Olimpíada Brasileira de Biologia, na unidade
Santo André do Colégio. Em São Caetano, no
dia 2 de março (segunda-feira) será a vez dos
alunos dos 8º anos do Ensino Fundamental II a
3ª série do Ensino Médio desfrutarem do treinamento para a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica e, nos dias 4 e 5 (quarta e quinta-feira), o
Singular São Bernardo e Santo André iniciarão
a mesma atividade, respectivamente. No dia 5, a
unidade andreense do colégio sediará o treinamento para a Olimpíada de Matemática, com
foco nos alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II e, no dia 7, será a vez dos alunos do
Ensino Médio.
Nos últimos anos, os alunos conquistaram 353 medalhas, entre ouro, prata, bronze e
menções honrosas, confirmando mais uma vez
que os singularianos são feras, tanto em competições nacionais como internacionais.

