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Singular organiza live sobre
a carreira de Medicina

C

ontribuir para que o vestibu- ras, os internautas poderão participar de uma
lando possa escolher a carreira live sobre a carreira de Medicina, com o médico
que mais se identifique com Ivan Vargas e mediação do professor de Matesuas habilidades e perfil pessoal é um dos desa- mática, Enzo Marcon Takara. O profissional
fios do Singular. Por
abordará tópicos que
isso, a rede de ensino
envolvem a carreira
oferece ao longo do
médica como: a rotina,
ano algumas atividao mercado, a missão,
des nesse sentido, coáreas de atuação, além
mo o Encontro de Indo trabalho social que
formação Profissional
pode ser desempenha(EIP) e o Ciclo de Pado.
lestras de Orientação
O bate-papo
Profissional sobre diserá aberto para perversas carreiras.
guntas e a live aconPara contitecerá por meio do Insnuar com essa missão,
tagram do professor
mesmo neste momen(@profenzotakara).
to de distanciamento
Ivan Vargas
O professor Enzo e o médico Ivan conduzirão a live
social por conta do noformou-se na Faculvo coronavírus que impôs a antecipação das fé- dade de Medicina do ABC, especialista em
rias escolares, a equipe pedagógica do Colégio Anestesiologia, mestre e doutorando em OdonSingular e Cursinho Singular Anglo, de forma tologia, além de membro da Sociedade Braremota, está sempre buscando maneiras de sileira de Anestesiologia, da Sociedade de
manter os estudantes atualizados.
Anestesiologia do Estado de São Paulo e preNa próxima quinta-feira (23) às 19 ho- sidente da instituição Missão São Lucas.

Olimpíadas Acadêmicas terá singularianos
Conquistar medalhas em olimpíadas
acadêmicas tornou-se um fator positivo para os
vestibulandos que desejam vaga em universidade pública. Por isso, o Colégio Singular realiza
um forte trabalho com seus alunos.
A partir do Ensino Fundamental II
incentiva a participação em competições, promove treinamentos para algumas disciplinas,
como Olimpíada de Matemática, Física, Astronomia, Biologia e História. Os resultados não
podiam ser diferentes. Até o momento, 14 estudantes estão classificados para a segunda fase
da Olimpíada Brasileira de Biologia 2020
(OBB) - André Madeira, Anna Vitória Leite,
Bruna Zanini, Danilo dos Santos, Ester da Silva,
Gustavo Henrique de Santana, Henrique Valentin Penny, Igor Ximenes, Ingrid Hamada, Manuela Mariana Ticiane, Matheus Cantarini, Me-

lissa Akemi Inafuku, Pedro Cesar Sakihara e
Victoria de Souza.
Na fase final da Olimpíada de Química
de São Paulo, o Singular será representado pelos alunos Isabella Cidrão, Giovanna Palmo e
Pedro Vinícius Domingues. Por conta da
COVID-19, as datas das provas ainda não foram
definidas.
Segundo a coordenadora Raika
Tkatschuk, a participação em olimpíadas significa um incentivo ao estudo, novas descobertas nos campos da Ciência e Tecnologia, além
de até ajudar na escolha profissional. “O resultado das provas é muito mais do que medalhas,
prêmios e diplomas de participação, pois também oferece benefícios no vestibular e no desenvolvimento de habilidades, as quais colaboram para o crescimento pessoal e acadêmico”.

