Sábado, 16 de janeiro de 2021 - Nº 3580

Duplo diploma do Ensino
Médio é no Singular

T

er um certificado americano de
Ensino Médio, por meio do
High School, é uma oportunidade única que abre muitas portas aos jovens,
além de facilitar o acesso às universidades americanas. Essa proposta é muito cobiçada por estudantes e pais, os quais encontram no Singular
essa possibilidade de garantir os dois diplomas
sem sair do Brasil.
O curso é voltado para seus alunos matriculados a partir do 9º ano do Ensino Fundamental II e é ministrado por meio de um convênio com a University of Missouri – devidamente
reconhecido pelo governo e aceito internacionalmente.
As aulas do High School acontecem
em um ambiente de imersão com professores de
língua nativa inglesa e vivência real do idioma.
Entre as disciplinas do currículo americano oficial estão Oratória, Debate, Literatura, Economia, Marketing, História, Governo, Redação
para o pensamento crítico, Saúde e Planejamento de carreira.

A University of Missouri é uma das
100 melhores dos Estados Unidos e mantido
pelo College of Education - faculdade de educação e uma das 30 melhores desse país em ensino
bilateral. É oferecido no contraturno das aulas
normais e o currículo nacional é preservado integralmente.
As matrículas ainda estão abertas e
mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4990-2000.

Participe do Enem: é hora
de ser fera

Cursinho promove
concurso de bolsas

Para dar aquela força extra para os vestibulandos, o Singular criou um grande projeto,
denominado Enem: é hora de ser fera, cuja finalidade é aumentar as chances de sucesso dos
estudantes nas provas do Enem. Além de uma
forte revisão, com material específico, os alunos
têm outros importantes eventos.
.
Um deles é a palestra motivacional
com a psicóloga Fernanda Aoki, que acontecerá
hoje às 16 horas, no portal do Singular. O foco
será potencializar ainda mais a performance do
vestibulando no Enem. Na segunda-feira (18) às
9 horas, será realizado o segundo dia de provas
do Treino Enem On-line, com a publicação de
50 questões de Ciências da Natureza e Matemática por meio de uma plataforma virtual. Esse treino terá a duração de 2h50 e após a correção virtual, o vestibulando poderá refazer as
questões que errou.
.
Outra ação está programada para quinta-feira (21) às 17 horas. Trata-se do Raio-X
Enem, no qual professores das áreas de Ciências
da Natureza e Matemática darão as últimas dicas para o exame oficial. O acesso é aberto também para alunos de outras redes de ensino através do portal www.singular.com.br

Durante a preparação para os vestibulares, o Cursinho Singular Anglo oferece todo
apoio necessário aos estudantes por meio de
cursos fortes, como é o caso do Extensivo 2021 e
Turma Medicina. Ambos estão com matrículas
abertas, inclusive para o concurso de bolsas que
acontecerá no dia 20 de janeiro (quarta-feira) às
15h30, 19h e 19h30. As inscrições para a prova
podem ser realizadas no portal do Singular, na
área do cursinho.
A aplicação do exame seguirá os protocolos de biossegurança contra a Covid-19, como higienização das salas, álcool em gel, uso de
máscaras, distanciamento, aferição de temperatura e provas embaladas individualmente.
Para aqueles que buscam uma vaga na
área médica, a Turma Medicina conta com 42
aulas semanais, atividades em período integral,
material específico, apostilas complementares
com exercícios de vestibulares específicos, Aulas REM – Redação para Exames de Medicina,
Aulas HAC – Habilidades de Alta Complexidade e Projeto de Redação com aulas específicas de exames de Medicina. Mais informações
pelos telefones (11) 4990-4193 e 4123-0285 ou
WhatsApp (11) 97339-9968 / 94241-2651.

Medicina registra primeiras aprovações
Sem dúvidas, o curso de Medicina é
um dos mais concorridos, mas para os alunos do
Colégio Singular e Cursinho Singular Anglo
esse desafio é facilmente driblado, já que contam com apoio total durante a preparação.
Mesmo com o atraso no calendário dos

vestibulares de instituições públicas, o Singular
já registrou cerca de 40 aprovações em Medicina em conceituadas universidades particulares.
Confira abaixo quem são os futuros
médicos:

Beatriz Bussi Rosolen
USCS

Dhiogo Raphael R. Moura
Unimes

Gustavo Luiz R. Perin
Anhembi-Morumbi

Henrique P. Trentin
USCS

Mariana Segatto
Mandic

Marina Batistela
UMC e Santa Marcelina

João Victor D. Chuffe
Anhembi Morumbi e Unisa

Lukas Silva Cruz
USCS e Unimes

Anglo Resolve de olho nas
questões dos vestibulares

Venha para o
Ensino Médio Premium

Com o início da maratona dos principais vestibulares do país, a tradicional atividade o Anglo Resolve está de volta e visa acabar
com aquela ansiedade da pós-prova, comum
durante a espera da divulgação dos gabaritos
oficiais.
Logo após os exames, os candidatos
encontram no portal: angloresolve.plurall.net/
a resolução de exercícios do Enem e de outros
diversos processos seletivos como Fuvest, Unicamp, Unesp, Unifesp.
Graças ao seu formato e com a reprodução de cada questão dos vestibulares, seguida
da resolução pelos professores do Anglo, a plataforma é uma ótima oportunidade para os vestibulandos aprimorarem seu processo de preparação.
No link, estão disponíveis questões
desde 2010.

Seguindo sua tradição de inovar sempre, o Colégio Singular inicia neste ano o Ensino Médio Premium, o qual ainda oferece algumas vagas. O interessado também pode participar do concurso de bolsa agendado, cujas inscrições devem ser realizadas pelos telefones
(11) 4990-2000 (Santo André), 4330-4822 (São
Bernardo do Campo) e 4224-9988 (São Caetano do Sul).
O novo Ensino Médio é fortalecido pelo projeto, STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts e Mathematics) com opção
de disciplinas eletivas, que visam novas experiências, além de contar com a Escola da Inteligência, do escritor Augusto Cury; High School programa de dupla certificação do Ensino Médio; plantões de dúvidas; plano de estudos individual; direcionamento vocacional; orientação
educacional e muito mais.

