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54 anos de compromisso com a educação

Notícias em Destaque

Liceu Monteiro Lobato
completa 54 anos
No último dia 7 de abril, o Liceu Monteiro Lobato completou 54 anos de
fundação e se mantém uma escola moderna e antenada com o futuro. Segundo o
diretor de Cursos Regulares Egidio Blumetti, nesse período, foram várias mudanças, sempre como forma de acompanhar as inovações tecnológicas e as
necessidades dos alunos. “Inovar e valorizar o período que os alunos permanecem na escola é uma prioridade, com atividades diversificadas que proporcionam crescimento intelectual, emocional e social”, explica.
Fundado pelo professor de História Pedro Jorge e sob direção do Sistema Educacional Singular Anglo desde 2000, o Liceu oferece vagas do Maternal
até o 9º ano do Ensino Fundamental II e seu projeto pedagógico contempla aulas
de esportes, música, empreendedorismo, mecatrônica, informática, culinária e
estudos do meio. Também disponibiliza como grandes diferenciais a Escola da
Inteligência, do médico e escritor Augusto Cury, os cursos extracurriculares Mind
Makers e Singular Idiomas, além da abordagem sobre posse responsável dos
animais, através da ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais.

Professor ensina a investir
no mercado financeiro
O professor Enzo Marcon Takara (Matemática) ministrou um curso voltado para análises financeiras e diante do sucesso já programou nova edição para os
dias 23 e 24 de maio, aberto para alunos e não alunos.
O curso surgiu a partir das discussões em torno da Reforma da Previdência
e abordou temas como Economia básica, Tesouro Direto, Fundos Imobiliários e
Operações no mercado Home Broker, com simulação em tempo real pelo Bovespa.
Segundo o professor, para garantir um futuro mais seguro, é preciso aprender a poupar desde cedo. “No curso, o participante entenderá o básico de economia, inflação, Taxa Selic, variação cambial e juros bancários”, explica.

Curiosidades Singulares...

Plantonista é homenageado
na Câmara de São Paulo
O plantonista, ex-aluno e amante de cubos mágicos Fábio
Bini Graciose foi homenageado na Câmara Municipal de São Paulo
pela Confederação Brasileira de Xadrez Escolar e pelo Centro Brasileiro dos Esportes da Mente, em reconhecimento ao seu trabalho
junto aos esportes da mente. No início deste mês também participou
do Open Faria Brito – torneio de cubos mágicos, no Rio de Janeiro,
onde garantiu medalha de prata na modalidade 3x3 menos movimentos, e, bronze no Pyraminx.
O singulariano, sempre participa de campeonatos que reúnem modalidades do cubo mágico, precisamente 173 eventos, sendo
3 internacionais. Além do brinquedo, também coleciona medalhas:
280 no total. O ex-aluno concluiu o Ensino Médio em 2001 e graduouse em Engenharia Civil na Poli.
Na foto: Fábio entre Marcus
Vinícius Lobo e Jean Madeira

Avançado em Exatas
esbanja tradição

Está no ar o Simulado
online de Atualidades

No Singular Anglo, os apaixonados por Matemática, Física e
Química têm lugar reservado no curso Avançado em Exatas, comandado pelos professores Marco Polo e Carlos Daniel.
Os ex-alunos que passaram por lá sabem bem da eficácia do
curso, que por meio de aulas expositivas, auxilia os estudantes que
pretendem prestar vestibulares nas áreas de exatas e também beneficia estudantes do primeiro ano de faculdades que têm essas disciplinas no currículo.

A professora de
Geografia Rose Rodrigues
está animadíssima na elaboração da temporada 2019 do
programa Simulado Online de
Atualidades, que pode ser
acessado no portal do Singular.
A proposta do projeto é testar os conhecimentos
do internauta, curiosos e vestibulandos sobre diversos assuntos contemporâneos e que
são notícias na imprensa mundial. Todas as segundas-feiras
serão publicadas 10 novas questões em formato de testes.
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Temas discutidos pela ONU
viram simulações no Singular
Desde o ano passado, os professores Gustavo
Tondinelli (Matemática) e Marcus Toledo (História) encabeçam o projeto SiSA ONU, uma atividade que estimula o debate,
trabalho em grupo, pesquisa, oratória e o interesse em assuntos
de Geopolítica, História, Atualidades, Economia e muitas outras
áreas do conhecimento.
Entre as ações realizadas estão as OfiSiSAs - oficinas
para integrá-los aos treinamentos e o I InterSiSA ONU - mini simulação para familiarizar os novos participantes. Essas atividades culminarão no SiSA-ONU 2019, programada para o mês de
agosto.

Doutorado concluído
com sucesso
A competência e profissionalismo dos professores
do Singular são marca registrada. Um bom exemplo é o professor Athos Poli (Biologia), que acabou de defender seu
doutorado, sob o tema Sinalização do óxido nítrico no metabolismo de fru-tanos e nas respostas antioxidantes em Lolium perenne L., no Instituto de Botânica.
De acordo com o professor, as pesquisas tiveram início
ainda na graduação e se estenderam para o Mestrado e, agora no
Doutorado. “Fui contemplado com
uma bolsa para realizar parte das
análises no exterior. Morei quatro
meses na França, graças à bolsa
e à licença que o Singular me concedeu para realizar o trabalho. Foi
uma oportunidade única e muito
importante”.

Singulariano representa
Estado em simpósio
O professor Flaviston Pires (Física e Tecnologias Aplicadas) participou recentemente como representante do Estado
de São Paulo do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física/2019, em Salvador (BA).
Durante o evento, que
teve como tema Ensino de Física no século XXI: caminhos para
uma educação inclusiva, os presentes refletiram sobre o contexto local, nacional e internacional;
participaram de debates sobre a
aproximação da pesquisa acadêmica com as práticas de ensino de Física; os processos de
ensino e de aprendizagem da Física como oportunidades para
desenvolvimento de identidade
e de transformação social, a partir da aproximação das produções acadêmicas com o contexto dos espaços escolares.

Localizando Singularianos
Lilian Saraiva foi aluna do Colégio Singular Santo André até o ano de
1982, quando ingressou no curso de Medicina Veterinária em Alfenas, Minas Gerais.
Depois de graduada, a ex-aluna
trabalhou como clínica na Central Animal
de São Bernardo do Campo e já exerceu
as funções de promotora técnica na
Grandfood Ind., foi representante, supervisora e gerente comercial de área na Total Alimentos e coordenadora comercial
na Biovet.
Apaixonada por animais, a singulariana revela que foi no Singular onde
viveu os momentos mais marcantes de
sua adolescência, acompanhada de
grandes amigos.
Contato:
www.facebook.com/lilian.saraiva.96

Até o ano de 2013, Renan Iegoroff frequentou o Cursinho de São Bernardo, de onde saiu direto para o curso
de Medicina na Universidade Cidade de
São Paulo (Unicid).
O singulariano coleciona várias
conquistas profissionais. Foi presidente
e membro de diversas instituições, atuou
na área de envelhecimento ativo através
do Aging 2.0 Brasil e da Ativen - Envelhecimento Ativo como Media Manager e tornou-se responsável pela mídia social das
duas empresas. Ele também é autor de
16 trabalhos científicos na área de Educação Médica, Neurologia e Terapia Intensiva.
Renan confessa que o Singular
Anglo foi determinante em seu ingresso
na faculdade e afirma utilizar o método de
estudo desenvolvido até hoje. O ex-aluno
recorda dos momentos de dificuldade
psicológica e financeira que enfrentou
durante os estudos, e admite não ter desistido graças ao apoio do diretor Paulo
Roberto De Francisco e do coordenador
Caio Zampol.
Contato:
www.facebook.com/renan.iegoroff

O Advogado Júlio Cesar Rominho foi aluno do Colégio Singular Santo
André entre os anos de 2008 e 2011. Assim que terminou o Ensino Médio, iniciou
sua vida universitária na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Em seguida, fez pós-graduação em Processo
Civil e, atualmente, está cursando sua segunda pós, agora em Direito Penal e Processo Penal.
O singulariano embarcou no mercado de trabalho como estagiário do Procon de São Bernardo do Campo e fez um
estágio voluntário na Justiça Federal da
40ª Subseção Judiciária de Mauá. Hoje,
Júlio Cesar atua como advogado autônomo no Escritório Curt Advocacia confessa
que o Singular o ajudou muito tanto na escolha profissional como também no preparo para o vestibular.
“Apesar de ter sido reprovado no
Ensino Médio, essa foi uma lição maravilhosa que o Singular me proporcionou.
Aprendi que diante da adversidade, é preciso levantar e buscar o seu sonho”.
Contato:
www.facebook.com/juliocesar.rominho
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