Sábado, 6 de março de 2021 - Nº 3587

Singulariano é aprovado em
Medicina na Rússia

A

nualmente, vários alunos do
Singular são destaques nas
aprovações dos principais
vestibulares do Brasil e até de outros países.
Neste ano, até o momento, Filipe dos Santos
Serejo é um desses alunos, ao garantir vaga no
curso de Medicina na Universidade Médica Estatal de Kursk, na Rússia. Ele terminou o Ensino
Médio no Singular Santo André no ano passado
e manteve-se focado em seu objetivo de cursar
uma graduação internacional.
Com início das aulas marcado para o
próximo dia 15 (segunda-feira), em sistema online, o aluno embarcará para a Rússia provavelmente no segundo semestre e o idioma não
será um problema para o estudante, já que o
programa é 100% em inglês e haverá aulas de
russo na grade.

Mais aprovações
Os estudantes que se prepararam para
os vestibulares com o Colégio Singular e cursinho Singular Anglo estão comemorando as vagas conquistadas em renomadas universidades
particulares e, em breve, essa comemoração será ainda maior com a divulgação dos resultados
do SiSU – Sistema de Seleção Unificada e prin-
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ONC premia 21 alunos
Na última semana, foi divulgado o resultado da ONC – Olimpíada Nacional de Ciências e 21 alunos do Colégio Singular foram premiados, sendo três com medalhas de ouro, três
de prata, uma de bronze e 14 menções honrosas.
Promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e voltada a
estudantes do Ensino Médio e dos 8º e 9º anos
do Ensino Fundamental, a competição integra o
Programa Ciência na Escola. Seu objetivo é
despertar e estimular o interesse pelo estudo das
ciências naturais, identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas.
Com essas conquistas, o Colégio Singular totaliza 375 medalhas em Olimpíadas
Acadêmicas.

Matemática desperta
curiosidade
Nas séries iniciais, a Matemática é de
grande importância, pois desenvolve o pensamento lógico e a construção de conhecimentos
em diversas áreas. Para
que o conhecimento seja
transferido de forma eficaz, o Colégio Singular
usa recursos lúdicos.
Recentemente, as
turmas do 2º ano do Ensino Fundamental I do Singular São Bernardo participaram de uma aula sobre medidas por meio de
palmos, passos e polegaMiguel Maggion
das.

cipais instituições públicas.
Entre esses aprovados, 123 foram direto do Ensino Médio para as segundas fases da
Fuvest, Unicamp e Unesp e outros 24 alunos
ainda cursavam a 2ª série do Ensino Médio.
Confira quem são os novos universitários:
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Curso pré-vestibular
inicia aulas dia 16
Os estudantes que prestarão vestibular
na próxima temporada e desejam ter uma excelente preparação, associada com o melhor custo
x benefício, o cursinho Singular Anglo promoverá nos próximos dias 10 e 11 de março às
15h30 e 18 horas, os últimos concursos de bolsas para os preparatórios Extensivo 2021 e Turma Medicina. As inscrições podem ser realizadas no portal www.singular.com.br , na área
do cursinho.
O início das aulas foi agendado para o
dia 16 de março, em Santo André e, no dia
seguinte (17), em São Bernardo do Campo, no
formato de ensino híbrido.
Para conhecer tudo o que os cursos
oferecem e suas propostas, acesse o canal do
Singular no YouTube (SingularAnglo) e confira
os vídeos explicativos, os quais trazem todos os
detalhes de cada um como grade de aulas,
períodos, material, aulas complementares,
programa de simulados, plantão de dúvidas e
suas tecnologias como plataforma Plurall e SingularApp.
Mais informações podem ser obtidas
pelos telefones (11) 4990-4193 e 4123-0285 ou
WhatsApp (11) 97339-9968 / 94241-2651.

Festa tropical
agita rotina

Campanha para
compra de ração

Para tirar os alunos da rotina e colocar
em prática alguns conceitos estudados, o Colégio Singular promove atividades diferenciadas
que visam complementar os estudos.
Um bom exemplo foi a Festa Tropical,
promovida pelo Singular Júnior e contou com o
envolvimento dos alunos do 1º ano do Ensino
Fundamental I. As turmas participaram com
muito entusiasmo, capricharam nas fantasias e
realizaram até um desfile.

As unidades do Singular, por meio da
ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais, está promovendo a Campanha de
Doação de livros e apostilas.
Toda a verba arrecadada com a venda
desse material é revertida em ração animal para
ser distribuída entre os protetores independentes da região do Grande ABC.
A ação é contínua, os interessados em
colaborar podem deixar suas doações em uma
das unidades do colégio ou cursinho, cujos endereços estão disponíveis no portal do Singular.
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