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Há 11 anos buscando
novos lares

Notícias em Destaque

ESPA comemora 11 anos com
apoio de protetores
No mês de maio, a ESPA completou 11 anos e seu
sucesso é comprovado pelo número de animais que já ganharam um lar por meio das Feiras de Adoção. No período, foram mais de 3 mil adoções e cerca de 30 toneladas
de ração doadas.
De acordo com Roseli Denaldi, coordenadora do
projeto, esses números representam as parcerias, como
dos protetores independentes, OAB de Santo André, alunos, funcionários e professores do Singular. “A ESPA tam-

bém prega a castração em massa dos animais como forma de contenção do abandono e sugere aos interessados
que adotem ao invés de comprarem um pet”, explica.
O aniversário foi marcado por várias ações e até o
professor Enzo Takara (Matemática) deu sua contribuição. Organizou a aula Matemática Essencial, a qual teve
como inscrição um quilo de ração, resultando em mais de
140 quilos. Em São Bernardo, aconteceu uma Feira de
Adoção.

Professor Enzo durante
aula solidária

Os diretores Ana Luiza Fonseca, Paolo Gambogi e Ana Paula Leonardo
marcaram presença na Feira de Adoção Especial

Singular fecha balanço com
1,6 mil aprovações em 2019
A maratona de vestibulares 2019 foi muito produtiva do ponto de vista de Marcel Xavier, supervisor do Ensino Médio do Singular, que acabou de divulgar o balanço final de aprovações.
Nessa temporada, foram registradas mais de 1,6 mil, sendo
169 em Medicina; mais de 400 no curso de Engenharia; 420 nas carreiras de Humanas; 447 entre as principais universidades do país
(USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, UFABC e UfsCar); 407 no SiSu;
mais de 130 na UFABC e 703 em universidades públicas. Direto do
Ensino Médio foram 533 aprovações, sendo 217 em universidades
públicas e 39 treineiros na USP.
“Essas aprovações são fruto de um trabalho em equipe. Os
aprovados dedicaram-se muito nos estudos e contaram com apoio
do corpo docente, da equipe pedagógica e dos demais colaboradores, que não mediram esforços para que os singularianos alcançassem a tão sonhada vaga na universidade”, revela Marcel.

Curiosidades Singulares...

Singulariana ministra palestra motivacional
Recentemente, a singulariana e atleta Verônica Hipólito retratou sua história de superação, garra e
força de vontade durante uma palestra motivacional no
Clube Atlético Aramaçan.
Entre os tópicos abordados estavam suas marcas registradas: resiliência, coragem, positividade e
gentileza mesmo diante de situações adversas. Ela
também ressaltou a importância de sempre seguir os
sonhos e que a vida foi feita para ser aproveitada todos
os milésimos de segundo.
Na Paralimpíada do Rio em 2016 ela garantiu
prata (100m T38) e bronze (400m T38); foi campeã
mundial nos 200m rasos e vice-campeã mundial nos
100m no Mundial de Atletismo Paralímpico de Lyon,
em 2013; campeã sul-americana nos 100m, 200m e
salto em distância, e campeã dos Jogos Parapanamericanos de Toronto (2015) nos 100m, 200m, 400m.

Gincana promove
arrecadação social
Todo ex-aluno do Singular tem uma história divertida
sobre o tradicional Desafio Singular e, neste ano, o ponto forte
da atividade ficou por conta das provas sociais.
Até o momento, foram arrecadadas 12 mil peças de
agasalhos, cobertores e calçados, 5 toneladas de alimentos,
cerca de 4 mil itens de higiene pessoal e 508 de limpeza, além
de 2,1 toneladas de ração animal, entregues para protetores
independentes que cuidam de animais abandonados.

Curiosidades Singulares...

Física e alemão, uma combinação certeira
Após passar a infância e adolescência nos corredores
do Singular e garantir uma vaga em Física, na USP (após influência dos professores Flávio Alarsa e Suzana Moreira), o
ex-aluno Henrique Ay Casa Grande resolveu alçar voos mais
altos e rumou para a Alemanha.
O estímulo veio da mãe e o avô também entrou na jogada e buscou informações sobre o ingresso em universidades
alemãs – uma vez que a família tem descendência. Tomado
pela empolgação de ambos, mas com a determinação de continuar na USP, o singulariano passou a pesquisar sobre o assunto e, aos poucos, deu forma ao projeto.
De acordo com Henrique, a ideia sempre foi continuar
na área da Física e a Ludwig-Maximilians-Universität München
chamou sua atenção por ser a melhor da Alemanha e a 19ª do
mundo. “Em um dos contatos com a universidade descobrimos
que eu tinha admissão livre para me matricular no curso e,
mesmo não falando alemão, o acesso se daria por conta da cidadania e dos três semestres cursados na USP”, conta.

Assim, Henrique fez as malas e partiu para Munique e reiniciou a graduação. Entre seus planos está
a área acadêmica, pois seu sonho é trabalhar como
professor ou pesquisador e tudo o que tem feito está
sendo direcionado para a realização desse objetivo.

Professoras representam Singular
em simpósio na Unifesp
O Singular esteve devidamente representado durante
o III SEPAD - Simpósio de Estágios, Práticas e Aprendizagem
da Docência, na Unifesp, Campus Diadema, pelas professoras Maria de Fátima Bergamo (Matemática), Maria Cristina
Pereira (Língua Portuguesa) e Miriam Possar (Química).
O trio apresentou o Projeto Conceitos em Ação desenvolvido pelos alunos do Ensino Médio manhã, o qual tinha
como objetivo promover a utilização de conceitos escolares
estabelecendo afinidades em relação a problemas de ordem
social, política, ambiental, científica e tecnológica.

Localizando Singularianos
Em 1986, Ana Paula Selli
concluiu o Ensino Médio no Colégio
Singular Santo André e, logo em seguida, foi aprovada no curso de Comunicação Social – Publicidade e
Propagando na Metodista. Depois de
um tempo, fez pós-graduação em
Marketing com ênfase em Vendas na
Universidade Feevale, no Rio Grande
do Sul.
Grandes empresas de São
Paulo e do Rio Grande do Sul tiveram a singulariana em seu corpo de
funcionários. Atuou como distribuidora de alimentos e de autopeças, foi
supervisora de marketing, representante de uma agência de turismo pedagógico, que curiosamente fez uma
parceria com o Colégio Singular,
recebendo alunos do Ensino Médio
para alguns passeios.
Contato:
www.facebook.com/paula.selli.3

Até 1988, Fabio Antonio Zaniraldo foi aluno do Colégio Singular
de Santo André, quando ingressou
no curso de Educação Física, especializando-se em Voleibol e Gerenciamento Esportivo.
O ex-aluno foi técnico de voleibol das categorias de base no VW
Clube e coordenador de esporte.
Também atuou como gerente de esporte no Primeiro de Maio Futebol
Clube, tornando-se responsável pela
criação da atividade Futeboas.
Atualmente, mora no Japão,
mas lembra com carinho de sua época de estudante, da influência do Singular em sua escolha profissional,
principalmente dos professores de
Educação Física, Décio e Marcio
Cattaruzzi.

Ricardo Pantoja foi aluno do
Colégio Singular Santo André entre
os anos de 1981 e 1983 e, logo após,
graduou-se em Engenharia pelo Instituto Mauá de Tecnologia.
O ex-aluno já trabalhou na
Cofap, no Tribunal Regional Eleitoral,
na TRW Automotive, na Schneider
Electric Brasil e na Panduit
Corporation. Pela sua competência e
dedicação profissional, em 2010
tornou-se proprietário da Pantoja Eng
& Consult .
Para o singulariano, a sua escolha profissional se deu graças aos
professores Jorge Calil, Egídio Blumetti, Marco Polo, Beto Cherighim,
Cláudio Ferreira e Carlos Kantor,
que o prepararam da melhor forma
para encarar a área de Exatas. Ele
guarda na memória várias lembranças de sua passagem pelo Singular.
Contato:
www.facebook.com/pantojaengenharia

Contato:
www.facebook.com/zanirato.fabio
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