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Singular Play: lazer e aprendizado

Notícias em Destaque

Singular Play alia
entretenimento e tecnologia
Até o dia 15 de agosto (quinta-feira), o coordenador de Mídias Digitais, Eduardo Zamborlini estará envolvido com as atividades do Singular Play, um espaço dentro do Shopping ABC, em Santo André, que disponibiliza
várias atividades de lazer, com uma programação especial, onde as crianças podem se divertir e, ao mesmo tempo, desenvolver suas habilidades socioemocionais.
“O espaço é uma opção de entretenimento, aliada
ao aprendizado e entre as atividades estão contação de
histórias, apresentações teatrais, games, ioga, espaço bilíngue, oficinas culturais, artísticas e tecnológicas, Mind
Makers, Escape 30 e o espaço Color Dots - com vários
pontos de luz e brinquedos exclusivos desenvolvidos pelo
Singular”, detalha o coordenador.

Singularianos recebem
diploma americano
Os estudantes formados em 2018 pelo High
School acabaram de receber seus diplomas americanos,
os quais foram enviados pela University of Missouri. O nome dos singularianos está impresso ao lado de centenas
de outros estudantes de diversos países no convite de cerimônia, realizada no Stotler Lounge - Memorial Union
Columbia.
No decorrer do curso, as estudantes Vitória Ribeiro e Larissa Hilário obtiveram excelente desempenho,
inclusive, superior aos índices americanos que pontuam
para as melhores universidades dos Estados Unidos.

Vitória Ribeiro e Larissa Hilário

Curiosidades Singulares...

Diretor recebe doações
para a ESPA
Recentemente, o diretor de Santo André José Carlos
Fazzole recebeu as representantes da OAB – Santo André, Simone Resende e Andréa Tartuce. Na ocasião, elas entregaram para a ESPA parte dos itens arrecadados durante a Cãopanha de Inverno, uma ação que teve a finalidade de colaborar
com os animais que não têm um lar e arrecadou cobertores,
mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal e casinhas.

Singular marca presença
no Parapan 2019
O Colégio Singular estará devidamente representado
durante os Jogos Parapan-Americanos 2019, pela professora
e atleta Vanessa Seracinskis (Educação Física) e pelo exaluno e assistente técnico Fernando Lages Guimarães, que
em breve desembarcarão em Lima, no Peru, para integrarem a
Seleção Brasileira de Voleibol Sentado. A estreia da equipe
brasileira está marcada para o dia 23 de agosto contra o
Canadá.
De acordo com a professora, as expectativas são as
melhores possíveis, principalmente por ter a possibilidade de
representar o país dentro da quadra. “Acredito que toda minha
trajetória profissional na área de Educação Física, como atleta
e treinadora, contribuiu para a convocação. São muitos anos
investindo em conhecimento, suporte físico e trabalho na área
de treinamento de alto rendimento”, explica.
A equipe também está na disputa por uma vaga nos
Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020.
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Ex-aluno é só sorrisos
O ex-aluno Fernando Vanzella, formado em 1984, é
um dos responsáveis pela conquista da medalha de prata da
nadadora Etiene Medeiros, no Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos, na Coréia do Sul, na prova dos 50 metros
costas. No início deste mês, entre os dias 6 e 10, a dupla também estará em Lima, no Peru, em busca de novas conquistas
nos Jogos Pan-Americanos.
Ele é treinador da Seleção Brasileira feminina de Natação desde 2012 e comanda a equipe de alto rendimento do
Sesi/SP. Fernando possui habilidade em preparar campeões e
por ele já passaram Thiago Pereira, Joanna Maranhão, Poliana Okimoto e Lucas Salatta.

Professor vira consultor
de repórter global
O professor Flávio Alarsa (Física), apaixonado por Astronomia, participou no último dia 2 de julho do programa Mais
São Paulo, da rádio CBN. Ele foi consultor da repórter Maju
Coutinho, auxiliando-a com várias informações sobre o eclipse lunar.
Entre uma de suas mensagens, que chamou a atenção
da jornalista, foi quando o mestre falou sobre a importância
dos cuidados com o planeta, com a água, com o lixo e com o
universo, além de afirmar que observar o eclipse nos coloca

Prêmio em festival de
dança orgulha
professora
No término do primeiro semestre aconteceu o
Festival de Dança - Céu Meninos e a professora Joyce
Zanluchi esbanjou satisfação com os resultados, já
que as alunas do grupo de dança amador garantiram o
primeiro lugar.

Localizando Singularianos
No período de 2001 a 2008, Ana
Cláudia Becker cursou o Ensino Médio
no Singular São Bernardo. Em seguida,
foi aprovada no curso de Gerontologia na
USP.
Apaixonada pela profissão, aprimorou-se com pós-graduação em Gestão da Saúde e, com o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde (PROAHSA),
uma parceria do Hospital das Clínicas,
Faculdade de Medicina da USP e Fundação Getúlio Vargas (EAESP).
A ex-aluna já atuou em uma empresa de cuidadores de idosos, como supervisora; lecionou no Centro de Formação da Cruz Vermelha Brasileira, trabalhou em projetos no HCFMUSP e, durante um ano, desenvolveu projetos em empresas da área. Atualmente é consultora
em gestão de saúde populacional.
“Sou grata ao Singular por ter
sido aprovada em sexto lugar na USP e
oitavo na UfsCar, aos 17 anos. Tenho
saudade das aulas do professor Francisco Bocafoli (Chico Boca), dos Desafios, jogos e amizades conquistadas.
Contato:
www.facebook.com/anaclaudiabecker

Eduardo Tironi foi aluno do Singular Santo André de 1986 a 1988 e, em
seguida, ingressou no curso de Comunicação Social – Jornalismo, na PUC - São
Paulo.
O jornalista singulariano possui
uma especialização em Marketing Esportivo pela Trevisan e já exerceu a profissão
nos principais veículos de comunicação
como Notícias Populares, Folha de São
Paulo e LANCE!. Atualmente trabalha na
ESPN.
Enfatizando a importância de
uma boa formação, o ex-aluno relembra a
preparação para os vestibulares que recebeu do Colégio. “Recordo com orgulho
do time de basquete do qual fiz parte, dos
eventos, da viagem de formatura e dos
amigos que mantenho contato até hoje’’,
finaliza.
Contato:
www.facebook.com/eduardo.tironi.9

Tainã Caldeira Corregio foi aluna do Liceu Monteiro Lobato de 2001 a
2007 e do Singular Santo André de 2008
a 2010. Logo após, cursou Engenharia
de Produção no Centro Universitário FEI.
Antes de iniciar sua carreira, a
singulariana participou da Empresa Júnior, de forma voluntária na faculdade, na
área de Recursos Humanos, onde adquiriu experiência e começou a estagiar inicialmente em vendas técnicas, depois na
controladoria corporativa de vendas e, finalmente, em telemetria. Hoje, atua como efetiva na área de Projetos Digitais.
A ex-aluna assegura que o Singular estimula a busca por conhecimento, desperta a liderança, comunicação,
integração e persistência nos alunos.
Contato:
www.facebook.com/taina.corregio
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