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Ensino Médio Premium é a
novidade do Singular para 2021

O

Colégio Singular entende que
para oferecer um ensino de
qualidade é preciso inovar
sempre. Mais do que uma visão de futuro, é uma
necessidade, já que as habilidades dos estudantes são constantemente modificadas. Por isso, a
rede de ensino já se prepara para 2021 e os
alunos serão recebidos em um ambiente ainda
mais acolhedor e humano. O Ensino Médio
Premium revolucionará os estudos.
O novo curso será focado no projeto
STEAM que contemplará uma grade de aulas
com opções de disciplinas eletivas, baseadas
em investigar, descobrir, conectar, criar e refletir. A proposta visa formar pessoas com vários
conhecimentos, desenvolver valores e preparar
para que o aluno de hoje seja um cidadão completo no futuro. Entre alguns benefícios das disciplinas eletivas estão o enriquecimento do currículo, a busca de conhecimento em novas áreas
de interesse, direcionamento dos estudos e obtenção de novas experiências.
O Ensino Médio Premium traz a Escola da Inteligência, do escritor Augusto Cury,
plantões de dúvidas, aulas de reforço, revisão,
plano de estudos individual, meritocracia avali-

Ensino Fundamental II
ganha concurso de bolsas
Os benefícios, inovações e qualidade de ensino singulariano também fazem
parte da proposta do Ensino Fundamental
II, que está com concurso de bolsas agendado para o dia 3 de outubro às 9 e 9h30,
para o Liceu Monteiro Lobato e Colégio
Singular São Caetano, a partir do 6º ano. As
inscrições podem ser feitas por meio do
portal.
Os alunos contam com Escola da
Inteligência, Programa Mind Makers, Singular English Center - Singular Idiomas,
Programa Bilíngue e Middle School, além
do SAPE - Serviço de Apoio Pedagógico,
PEM - Plantão de Estudo por Matéria,
Plantão de Dúvidas e Recuperação Paralela, Estudo do Meio, Singular Social, ESPA
– Equipe Singulariana de Proteção aos Animais, Mecatrônica, Tecnologias Aplicadas,
Empreendedorismo Digital e Mídias e
treinamentos para olimpíadas acadêmicas.

Leitura e imaginação
Uma ação constante no Colégio Singular, desde a Educação Infantil até o Ensino
Médio, é o incentivo à leitura. Esse tipo de atividade nas séries iniciais ajuda o estudante a interagir com as histórias, auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual,
além de contribuir para melhorias no vocabulário, na fala e no rendimento escolar.
Assim, a unidade São Bernardo, sempre que possível, insere uma leitura ou narração
de história no dia a dia dos alunos. Na última
atividade, eles ouviram a história preferida da
professora Thais Menezes e, na sequência,
apresentaram aos amigos seu livro preferido.

ativa, direcionamento vocacional e orientação
educacional. Tudo isso sem esquecer do equilíbrio, com muito lazer, esportes, cultura e integração social.
A fim de que os estudantes tenham
acesso a esse estudo inovador com excelente
custo benefício, o Colégio Singular promoverá
no próximo dia 26 de setembro (sábado) um
concurso de bolsas, em todas as unidades - Santo André, São Bernardo e São Caetano. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas
no portal www.singular.com.br .

Tudo pronto para o
Semi de Agosto
Com total adaptação ao momento atual, o Cursinho Singular Anglo está com matrículas abertas para o Semi de Agosto, um curso online com aulas ao vivo e conteúdo completo, para que o estudante tenha preparação forte no
conforto de seu lar e com a mesma qualidade
das aulas presenciais.
O início está marcado para o dia 17 de
agosto (segunda-feira), com aulas gravadas nas
turmas manhã e tarde e ao vivo no período da
noite. Os alunos contarão com material Anglo,
simulados on-line, plantão de dúvidas digital,
revisão de final de ano para o Enem e grandes
vestibulares e atendimento pedagógico digital.
As matrículas podem ser realizadas
pelos telefones (11) 4990-4193 e 4125-7034 ou
WhatsApp (11) 97339-9968 / 94241-2651.
Mais informações no portal do Singular www.singular.com.br .

Agência Jr. da Mackenzie
empossa singulariana
A singulariana Júlia Caldas, que foi
aluna do Singular, do Maternal ao Ensino Médio, acaba de ser empossada diretora de criação,
na Agência Jr. da Universidade Mackenzie, na
qual cursa o 2º ano do curso de Publicidade.
Seu trabalho na agência teve início em
outubro de 2019, como associada de direção de
arte. Nove meses depois
aconteceram as eleições
para a nova diretoria e
foi eleita diretora de
criação (direção de arte). “Estou ingressando
no mercado de trabalho
da melhor maneira
possível e é muito gratificante ver todo meu esforço valendo a pena”,
conta.

Descobertas do
corpo humano

Cauã do Prado e Bianca de Lima

Mundo em Debate
O programa Mundo em Debate, no canal do Singular Play TV, no YouTube (SingularAnglo), traz um novo vídeo, sob o tema ‘‘Hong
Kong: tensão crescente’’, comandado pelo professor Marcelo Corrêa (Geografia).
Para quem deseja se manter por dentro
dos principais fatos atuais, o canal traz outros
vídeos como: Legislativo da Rússia, Acordo
Mercosul, União Europeia e queda do preço do
petróleo, Irã x Estados Unidos, Reforma da
Previdência Social e Furacão Idai.

Conhecer o corpo humano e seu funcionamento foi a atividade que envolveu os
alunos do 1º ano do Ensino Fundamental de São
Bernardo. Para que a aula ficasse mais lúdica e
de fácil compreensão, a professora Luciana
Soares abusou dos recursos pedagógicos e propôs que eles construíssem um boneco de papel
kraft, com o formato do próprio corpo. A garotada deu um show de criatividade.

Laura Rossit Cruz

Aluno especializa-se em mercado financeiro
Apesar da pouca idade, Heitor Maximiano, aluno da 3ª série do Ensino
Médio de Santo André, domina muitas transações do mercado financeiro. Recentemente, participou da
Obecon - Olimpíada Brasileira de
Economia.
Entre suas principais metas
estão a conquista de uma bolsa de estudos no curso de Economia na FGV
ou uma vaga na USP.
Outro projeto que está tomando forma é um perfil no Instagram, que trará dicas sobre o mercado financeiro e opções de investi-

mento, com a ideia de no futuro promover cursos específicos na área.
De acordo com o singulariano, a paixão pelas finanças surgiu
entre os anos de 2017 e 2018, quando ingressou no Ensino Médio e começou a pesquisar mais sobre o assunto.
“Antes de começar a investir,
estudei muito o mercado por quase
um ano e como não tive apoio financeiro nesse quesito, precisei me
desfazer de algumas coisas para
juntar dinheiro e começar as aplicações”, revela.

