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Treineiros do Ensino Médio
dão um show de aprovações

O

s alunos do Ensino Médio do
Colégio Singular e do Cursinho Singular Anglo deram um
show de aprovações na maratona de vestibulares 2020.
Entre tantos destaques, está um grupo
de treineiros – estudantes que ainda não concluíram o segundo grau, mas que já prestaram
vestibular a fim de conhecerem os estilos de
provas e, assim, se prepararem melhor para os
exames oficiais.

Enzo de Oliveira
Física - USP

Matheus Soares
Odontologia - USCS

Gabriela de Freitas
Ciên. Alimentos – USP

As aprovações desse time chegam a 22
e envolvem conceituadas universidades públicas e particulares. Fruto de um trabalho intenso
de preparação para os vestibulares e Enem que
começa ainda no Ensino Fundamental II, com
aplicação de diversos simulados e aulas especiais de disciplinas mais exigidas nos exames
oficiais, como é o caso de Redação, Filosofia e
Sociologia, além de sessões de filmes com abordagens de temas contemporâneos.
Confira alguns desses treineiros:

Júlia dos Santos
Logística – São Judas

Murilo Santos
Raul Francisco Battistini
Ciências Exatas - USP Ed. Física e Saúde – USP

Lucas Louzada
Fonoaudiologia - USP

Thiago Iani
Física – USP

Olimpíada de Biologia
tem singularianos

Atividades de lazer
integram famílias

Os alunos do Colégio Singular já estão
participando dos Treinamentos para as Olimpíadas Acadêmicas e agora chegou a hora de
colocar os conhecimentos em prática durante a
primeira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), que acontecerá no próximo sábado
(14), a partir das 13h30, na unidade Santo André
do Colégio.
Os treinamentos e as provas práticas
visam preparar os estudantes para vários tipos
de desafios, pois estimulam, incentivam e aprofundam o conhecimento em várias áreas acadêmicas, permitindo o estudante desenvolver suas
habilidades e a autoconfiança.

Em razão dos compromissos diários,
às vezes sobra pouco tempo para desfrutar de
momentos agradáveis com os familiares. Pensando nisso, o Colégio Singular São Caetano
promove hoje, a partir das 9h30, a Festa da Família, um momento especial voltado para pais e
alunos dos 1º anos do Ensino Fundamental I.
O evento foi pensado e planejado para
integrar todos os participantes e cada singulariano pode convidar até quatro pessoas da família, que desfrutarão de várias atividades.

Ex-aluno é premiado com
Oscar da Educação
O Singular está comemorando o sucesso do ex-aluno Júlio Francisco Blumetti Facó,
atual professor da UFABC – Universidade Federal do ABC, recentemente premiado no
Reimagine Education Award, em Londres, em
parceria com Persio Mandel, diretor-presidente
da Akia.
O prêmio foi organizado pelas Universidades Wharton, nos Estados Unidos, e
Imperial College, de Londres e reconheceu iniciativas inovadoras em educação. Foram 16
‘Oscars’ da Educação e o singulariano concorreu com mais de 2 mil projetos inscritos e filtrados, de mais de 80 países.
Segundo o ex-aluno, o trabalho apresentado foi Jornadas CLIPS sobre curiosidade
para liderança e inovação em salas de aula, que
visa promover a Inovação Social-Sustentável,
estimulando a curiosidade como uma competência para jovens estudantes universitários e
outras pessoas da sociedade brasileira.
“Essa iniciativa contribui para a formação de bacharéis em
Engenharia, Ciências
e Tecnologia e desenvolvendo oportunidades inovadoras. A
proposta é estimular
o protagonismo e a
curiosidade”, revela.

Campeonato de queimada
Com o esporte, o Colégio Singular amplia a formação global do aluno e incentiva a
prática de várias modalidades através de torneios e competições. Ontem (6), a unidade Santo André do colégio promoveu um animado
campeonato interno de queimada feminino. O
evento foi muito disputado entre alunas do período manhã.

Pais participam da
Escola da Inteligência
Há 9 anos, quando implantou o projeto
Escola da Inteligência - do médico e escritor
Augusto Cury - em suas unidades, o Colégio
Singular foi a única escola do ABC a utilizar o
programa em sua grade e a se preocupar com a
inteligência socioemocional dos alunos.
Inicialmente, a proposta era voltada
apenas para o Ensino Fundamental II. Com a
aceitação, as turmas da Educação Infantil ao
Ensino Médio também foram contempladas.
As famílias participam de forma envolvente, por meio do Curso de Pais da Escola
da Inteligência, que neste ano recebeu o tema
Arquitetos da emoção e a primeira aula Família,
você já ouvir falar sobre a Cidade da Memória?, acontecerá dia 9 de março (terça-feira) às
19 horas, na unidade São Caetano. Entre os tópicos abordados estão Quem está no comando da
construção da memória dos seus ?lhos? Você
tem sido bússola ou GPS ao guiar seus ?lhos
pela Cidade da Memória?

Cine Singular
complementa ensino
No dia 20 (sexta-feira) às 14h15, o Cine Singular será realizado na unidade Santo André, voltado para os alunos do Ensino Médio,
com exibição do documentário: Lixo Extraordinário. Em seguida, haverá um debate com a
professora Rose Rodrigues (Geografia), que
enfatizará a relação entre arte, lixo e realidade; sociedade de consumo; sustentabilidade e
política nacional de resíduos sólidos.
Os singularianos interessados poderão se inscrever entre
os dias 9 e 18 de março.

