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Singular supera expectativas
em aprovações

D

iante de todo cenário pessimista para os vestibulandos
em 2020 e incertezas sobre os
processos seletivos, os alunos do Colégio Singular e do Singular Anglo mostraram muito foco e determinação. Até o momento, já são centenas de aprovados em instituições públicas,
particulares e internacionais, sendo 80 somente
no curso de Medicina.
Nessa temporada, diversos alunos foram destaque como Filipe dos Santos Serejo,

que garantiu uma vaga na Universidade Médica
Estatal de Kursk, na Rússia; Júlia Correa Gabriel, que conquistou o 8º lugar na Santa Casa de
São Paulo e também uma vaga na Faculdade de
Medicina ABC. Jenifer Assis Silva foi aprovada
na USP, assim como Pedro dos Santos Ramos,
que além da USP também garantiu vaga na
Famerp - Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto.
Confira quem em breve estará exercendo a Medicina:

Pedro S. Ramos
USP e Famerp

Jenifer Assis Silva
USP

Filipe S. Serejo
KSMU - Rússia

Júlia Correa Gabriel
FMABC e Sta. Casa

Isabella O. Bertão
Famema e Famerp

Maria Júlia Jorge
FMABC

Leandro Kuniyoshi
USCS e PUC/SP

Lukas Silva Cruz
USCS e Unimes

Marina Batistela
Fameca e Catanduva

Yassmin Farid
FMABC e FMJ

Novo preparatório
tem início dia 26

Simulados: uma forma
eficaz de aprendizagem

Com o adiamento da divulgação dos
resultados de alguns vestibulares e do Enem,
muitos estudantes ainda estão aguardando sua
classificação e, com isso, perderam o início dos
tradicionais cursos preparatórios para a nova
temporada dos processos seletivos.
Por essa razão, o cursinho Singular
Anglo iniciará no próximo dia 26 (segundafeira), o Extensivo de Abril, com dois meses de
aulas em ritmo acelerado e, em meados de junho, passa a ser unificado com o Extensivo de
Março. Nesse momento, o aluno poderá optar
entre o tradicional ou Turma Medicina.
Os interessados podem participar de
um concurso de bolsas a fim de garantir descontos nas mensalidades e os que participaram da
segunda fase da Fuvest ou
Unicamp têm planos especiais. Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones 4990-4193 e
4125-7034 ou
WhatsApp 973399968 / 942412651.

Os estudantes que garantiram vagas
nas universidades são unânimes ao afirmarem
que os simulados são uma das estratégias mais
importantes durante a preparação para o Enem e
vestibulares. Além de ajudar com o conteúdo,
também colabora para o controle da ansiedade e
confiança.
Por todos esses benefícios, amanhã, a
partir das 14 horas, os alunos do Ensino Médio e
cursinho participarão de um simulado que traz o
segundo dia de prova do Enem. Serão 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e outras
45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
No último domingo (11), aconteceu a prova referente a primeira fase que abordou Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e uma proposta de redação.
Por meio do Singular App, os alunos
da rede também contam com o Simulado de
Atualidades, que toda segunda-feira traz novas
questões sobre os principais fatos do Brasil e do
mundo, e com o Simulado de História e Arte,
que toda quarta-feira disponibiliza questões
inéditas para reforçar os estudos.

Teatro Singular retoma
aulas on-line
Com a proposta de levar novas experiência aos alunos, o Teatro Singular está com
inscrições abertas para o curso virtual de Iniciação à Arte Teatral, coordenado pelo ator, diretor, arte-educador e professor Paulo Gircys.
Nesse período de distanciamento, a
ideia é promover um espaço de interação social
auxiliando os processos de aprendizagem e a
nova lógica de convivência familiar. Também
serão abordados a criação artística, consciência
corporal como fonte de expressão e contato
com os parceiros de cena, dentre outros tópicos.
Até o final do primeiro semestre, as
aulas serão 100% on-line, por meio da plataforma Google Meet e podem participar alunos
do Ensino Fundamental I e II.

Animais são tema
de estudos
As aulas sobre os animais e outros seres vivos sempre despertam grande interesse
entre as crianças. No Singular, ainda no Jardim
I, o assunto já é inserido na rotina.
Para iniciar esses estudos, a turma da
unidade São Bernardo aprendeu as características dos animais da fazenda, com destaque para
as diferenças dos alimentos crus e cozidos. O
ovo de galinha foi o exemplo utilizado.

Gabriela Pompêo Almada e Alice de Paula Froner

Abertas as inscrições
para a OBA
Continua em ritmo acelerado a preparação dos alunos do Colégio Singular para a
OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica, que acontecerá nos dias 27 e 28
de maio – no formato on-line ou presencial de
acordo com a preferência do aluno. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no
link https://alunos.oba.org.br , até o dia 20 de
maio.
Os treinamentos de Astronomia, ministrados pelo professor Flávio Alarsa (Física) tiveram início no último dia 10 (sábado) e
contam com mais de 130 estudantes inscritos.

Lives temáticas
despertam criatividade
Durante o ensino presencial, as aulas
diferenciadas fazem parte do dia a dia dos singularianos. Como forma de despertar a curiosidade das crianças, essa expertise também foi parar nas aulas on-line por meio de lives temáticas.
A turma do 2º ano do Ensino Fundamental I de São Bernardo, por exemplo, estudou
sobre os hábitos saudáveis na alimentação e a
importância das frutas. O assunto invadiu as telas através de bonecos, pinturas, decoração e
muita fruta durante o lanche.

Lorenzo dos Santos Lenhari e Melissa Gabriel Minchiotti

