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Liceu Monteiro Lobato completa
55 anos dedicados ao ensino

C

onsiderada uma das escolas
mais tradicionais de Santo André, o colégio Liceu Monteiro
Lobato completará, na próxima
terça-feira (7), 55 anos de fundação.
Com ampla e moderna
infraestrutura física, a escola atende alunos do Maternal ao Ensino
fundamental II e seu projeto pedagógico contempla aulas de esportes, música, empreendedorismo,
tecnologias aplicadas, informática, culinária, estudos do meio, Escola da Inteligência - do médico e
escritor Augusto Cury, a importância da posse responsável dos animais, através da ESPA – Equipe
Singulariana de Proteção aos Animais, além dos
cursos extracurriculares Mind Makers e
Singular Idiomas, o qual integra o novo
Bilingual Program.
Disponibiliza ainda o período integral,
a partir de dois anos de idade, e nele, as crianças
contam com uma intensa grade de atividades,

como aula de artes, culinária, informática, judô,
dança, educação física, recreação, hora de estudos, lanche da manhã e almoço. Tudo acompanhado por profissionais altamente
capacitados.
Segundo a diretora geral
Giselle Cruz, o Liceu Monteiro
Lobato é sinônimo de respeito,
acolhida, sinergia, empatia e dedicação. “Somos uma grande família, formada pelos nossos alunos e
seus responsáveis, professores,
colaboradores e equipe de direção”, destaca.

Campanha de Páscoa
continua a todo vapor

Apoio emocional durante
isolamento social

Contando com a solidariedade de toda
a comunidade, a Campanha de Páscoa do Singular se estenderá até o dia 7 (terça-feira) e o interessado em colaborar com a ação social poderá doar barras e ovos de chocolate, caixas de
bombons e de chocolates.
A entrega deve ser feita em qualquer
unidade do colégio ou cursinho, cujos endereços estão no portal. Os itens arrecadados serão
destinados para creches e orfanatos da região do
Grande ABC.

Para manter o ritmo das atividades escolares, diante do isolamento social, diariamente os professores das unidades do Colégio Singular, Liceu Monteiro Lobato e Cursinho Singular Anglo enviam eletronicamente aulas, conteúdos e exercícios para os alunos.
Para que eles passem por esse momento com mais tranquilidade, a rede também disponibiliza material da Escola da Inteligência, o
qual aborda os temas: eu no comando da mente
e as habilidades socioemocionais. O material
envolve atividades para serem desenvolvidas
individualmente e com a família.
Entre as sugestões estão viagens internas para que cada um conheça um pouco mais a
própria mente, além de sugestões de filmes, frases do autor Augusto Cury, dinâmicas e lives
com especialistas da Escola da Inteligência.

