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Singular leva qualidade do
ensino para ambiente digital

H

á mais de 50 anos, o Colégio
Singular e Cursinho Singular
Anglo são referência de ensino na região do Grande ABC, aliando qualidade
e pioneirismo na implantação de tecnologias e
ferramentas pedagógicas.
E neste momento, a pandemia do coronavírus reforçou ainda mais a necessidade da rede de ensino colocar em prática toda a sua expertise em educação também no ambiente digital, proporcionando aprendizado constante aos
alunos e tranquilidade às famílias. Por isso, enquanto os alunos estão em férias antecipadas, as
equipes pedagógicas estão aperfeiçoando ainda
mais seus conhecimentos sobre o mundo digital, com apoio da plataforma Google Classroom
e todos seus recursos.
Vale destacar que o Singular sempre
esteve antenado com tudo o que existe de mais
moderno na área educacional e, há 14 anos, lançou o Singular Play TV, antiga TV Web, um
canal no Youtube com vídeos, aulas diferenciadas, dicas, curiosidades e muito mais. Neste período, a programação foi intensificada com sé-

ries e desafios dos mestres.
Os alunos contam ainda com lives realizadas pelos professores; aplicativo Plurall –
ambiente virtual de aprendizagem e com listas
de exercícios e vídeos para ajudar na solução de
dúvidas e o SingularAPP - aplicativo próprio
para smartphones que ajuda no dia a dia com
várias informações e excelente canal de comunicação entre a escola, famílias e estudantes.

Lives abordam carreiras
O tradicional Ciclo de Palestras de duado pela ECA – Escola de Comunicação e
Orientação Profissional do Colégio Singular e Arte da Universidade de São Paulo, onde tamdo Cursinho Singular Anglo está no ambiente bém foi professor de audiovisual. O publicitário
digital, por meio de lives no Instagram.
já atuou no Marketing e na produção de grandes
Na segunda-feira (27) às 19 horas, Re- marcas e foi diretor de comerciais.
Para fechar a semanato Xavier abordará a
na, dia 29 às 19 horas,
carreira de Engenharia
Suzana Moreira falará
Metalúrgica. Ele é messobre a carreira militar.
tre em Engenharia de
Formada em Física pela
Materiais pela Unesp e
USP, com especialização
engenheiro metalurgisem aceleradores de partíta graduado pela USP culas, segundo sargento
Universidade de São
da Força Aérea BrasileiPaulo. Após passar por
grandes empresas no Renato, Lúcio e Suzana, palestrantes da próxima semana ra e controladora de tráBrasil, o engenheiro trabalha atualmente em fego aéreo. As lives acontecerão por meio do
perfil do professor de Matemática Enzo Takara
Kennesaw, nos Estados Unidos.
Publicidade será o tema no dia seguin- (@profenzotakara). O bate-papo também será
te, no mesmo horário, com Lúcio Goldgarb, gra- aberto para perguntas.

