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Yasmin,
aprovada em
Medicina
na 2ª série
do Ensino
Médio

Notícias em Destaque

Medicina na 2ª série do Ensino Médio?
Nós temos!
Vários singularianos obtiveram excelente desempenho nos processos seletivos e entre eles
está a aluna Yasmin Gobatti Salemme, aprovada em Medicina na Uninove, ainda na 2ª série do
Ensino Médio.
Ela também assegurou vaga em Farmácia e
Bioquímica na USP, foi 2ª colocada no curso de Engenharia
de Biossistemas na Unesp, foi aprovada em Bacharelado em
Ciência e Tecnologia na UFABC e em Engenharia Elétrica na
FEI. Quando ainda estava na 1ª série do Ensino Médio, foi
aprovada em 43º lugar no curso Ciência do Esporte na
Unicamp.
Yasmin é uma aluna que não perde as oportunidades e
marca presença em todas as atividades extras oferecidas pelo
Singular, fato que comprova a eficácia dessas atividades. Seu
sonho é cursar Medicina em uma universidade pública.

Vestibulares 2019: recorde de aprovações
Aprovar nas melhores universidades do País é a missão
do Singular e, nesta maratona de vestibulares, já foram registradas mais de 1.200 aprovações, sendo 260 na primeira chamada via SiSu – Sistema de Seleção Unificada, mais de 600 em
universidades públicas, das quais 360 estão distribuídas entre
USP, Unicamp, Unesp e Unifesp.
Os estudantes do Singular conquistaram mais de 20
aprovações em primeiro lugar e no curso de Medicina, são mais
de 160 em importantes instituições, inclusive sendo duas em
primeiro lugar, na UFPR (Universidade Federal do Paraná) e na
UFBA (Universidade Federal da Bahia).
Segundo o supervisor de vestibulares Marcel Xavier,
conquistar a aprovação no vestibular é um desafio que exige
muita disciplina e preparo. “A concorrência e desafios não são
barreiras para nossos alunos e os números comprovam. Aqui,
eles não contam com o acaso ou sorte, mas sim, com um
trabalho de equipe que ano a ano se consolida”, explica.
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Singulariana faz estreia em
esporte de inverno
Para a próxima edição dos Jogos de Inverno, em 2022, o
Comitê Olímpico Internacional (COI) incluiu a disputa feminina do
monobob (trenó) e com a decisão, o Brasil iniciou um projeto para a
categoria, tendo como destaque a ex-aluna Marina Tuono. Ela estreou no esporte em 10 de janeiro durante o Women's Monobob
Event, em Calgary, no Canadá, garantindo a sétima colocação.
De acordo com a atleta, o esporte é uma nova modalidade
para as mulheres e todas estão no mesmo nível em relação às regras
e competições. “Isso traz uma vantagem para nós, que queremos nos
desenvolver nos esportes de inverno. Todos os países estão começando do zero no monobob”, explica.

Adoção de pet em alta
Na edição de janeiro da Feira de Adoção de Animais, realizada mensalmente pela ESPA - Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais e OAB Santo André, Paulo Roberto De Francisco, diretor
de Vestibulares, não resistiu e adotou o gato Leopoldo. A iniciativa foi
acompanhada por Andréa Tartuce, Roseli Denaldi e Simone Resende. Nesse dia, além de Leopoldo, mais 20 animais ganharam um
novo lar.

Ex-aluna retorna às
quadras do Singular
Recentemente a professora de Esportes do Singular Santo André, Sandra Regina Oliveira recepcionou na
quadra poliesportiva da unidade, a ex-aluna e ex-jogadora
de basquete Janeth Arcain e sua equipe de educadores do
Instituto Janeth Arcain (IJA) para uma aula de capacitação
prática.
Em 2019, o IJA completa 17 anos de atividades e
hoje são seis núcleos, sendo três em Santo André, um em
Bragança Paulista, um na cidade de Cubatão e outro em
João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a atleta, por lá já
passaram mais de 20 mil jovens, na faixa etária de 7 a 17
anos, e alguns têm lugar de destaque na Seleção Brasileira
e também na NBA, liga americana de basquete.
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Estúdio Criativo está de volta
Após o grande sucesso em 2018, o curso Estúdio Criativo, nova versão da Linguagem Arquitetônica, está de volta e
iniciará em breve as aulas de 2019. Os professores responsáveis pelo curso Eduardo Ganança e Giovanni Bagnoli prometem novidades e o que antes era um recurso essencial para
os vestibulares, agora conta com ferramentas necessárias para
acompanhar os primeiros anos do curso superior.
De acordo com os professores, a nova estrutura do curso pretende preparar o aluno com material básico para os processos seletivos nas áreas de Artes, Design e Comunicação e
também para alguns cursos das áreas de Exatas e Biológicas.
Para apresentação do Estúdio Criativo, haverá uma palestra gratuita, no sábado (23/03) às 14 horas, no Singular Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222 - Centro). Mais informações pelo telefone 4990-2000.

Coordenadora prepara nova
fase do curso Mind Makers
A coordenadora Elizama Zamborlini está a todo vapor
com os últimos preparativos para início das aulas do curso
extracurricular Mind Makers, lançado no ano passado e que
chega em 2019 com novidades, como a abertura de turmas
para a Educação Infantil, a partir dos 4 anos, 1º ano do Ensino
Fundamental e também para a 1ª série do Ensino Médio.
Para atender à demanda, os professores fizeram treinamento de capacitação dos novos módulos.
Os alunos do Ensino Fundamental I, que já participavam do programa no ano passado, iniciarão o terceiro módulo,
com foco na Preservação, Sustentabilidade e Reciclagem, Internet, IoT (Internet das Coisas), Biomas e Cadeias Alimentares, Pixels, Cores e 3D, além do Sistema Binário.

Localizando Singularianos
Roberta Tadross cursou o Ensino Médio no Singular São Bernardo entre
os anos de 1991 e 1992 e por ser apaixonada pela área de humanas, ingressou
em Letras e, logo depois fez pós-graduação em Tradução no idioma inglês. A singulariana também coleciona especializações como Complementação Pedagógica, Licenciatura em Espanhol, Extensão
de como ensinar inglês para crianças e
adolescentes e Aprimoramento em desenvolvimento e reflexão na sala de aula.
Iniciou sua carreira como professora de inglês em várias escolas particulares e atualmente leciona inglês na rede
municipal de São Paulo e reforço de inglês e espanhol.
De acordo com Roberta, no Singular viveu os momentos mais felizes de
sua adolescência.
Contato:
www.facebook.com/teacherroberta

Miquéias de Lima teve sua formação técnica em Eletrônica no Singular
Santo André no ano de 2009 e, após um
ano de cursinho ingressou em Odontologia. Após sua graduação, cursou Cirurgia
Oral pela APCD - Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas e Endodontia na
USP. Atualmente faz pós-graduação em
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo
Facial na USP.
O singulariano iniciou sua carreira profissional em clínicas de urgência
odontológica no ABC, onde realiza plantões semanais até hoje, além de atender
em consultório próprio, localizado, por
coincidência, no mesmo quarteirão do
Singular, rua Álvares de Azevedo, 142.
Amizades e lembranças da época escolar são guardadas por Miquéias
e, inclusive, já tratou da saúde bucal de
colegas e professores. Com muitos elogios à escola, o ex-aluno conta que os
seus irmãos também são singularianos um cursa Engenharia e o mais novo ainda está no Ensino Médio. “Em breve, minha filha também fará parte dessa grande família”.

A advogada Isadora Rodrigues
Silva foi aluna do Liceu Monteiro Lobato
e, depois, estudou no Singular de São
Bernardo, entre os anos de 2004 e 2011.
Sua primeira atividade na área foi
como estagiária no Posto do INSS de
Santo André e, em seguida, no Tribunal
de Justiça de São Paulo. Por possuir um
grande potencial, passou a trabalhar no
escritório Tonelotto e Advogados Associados, onde atua até hoje.
De acordo com Isadora, o Singular sempre foi como uma família e até hoje
sente muita saudade de todos. Atualmente, faz pós-graduação em Processo Civil
e revela ter tomado a iniciativa de prestar
vestibular para Direito graças a influência
do professor Frank Borges.

Contato:
www.facebook.com/isadora.rodrigues

Contato:
www.facebook.com/miqueias.delima
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