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Notícias em Destaque
Aberta a temporada de aprovações
Quando o assunto é vestibular, o Singular dá
um show! Com a divulgação das primeiras listas
de aprovação, 20 são já são no curso de Medicina e para 2018, deveremos superar novamente
todas as expectativas.
Isso porque, no próximo ano terá início o novo curso Turmas Medicina, ministrado em
período integral, com carga horária de 43
aulas, podendo ser ampliada com os Cursos de Imersão, Obras Literárias, Atualidades, aulas de Medicina Aplicada, Projeto de Redação e muito mais .
Na última temporada de vestibulares, o Singular registrou mais de 60 aprovações em Medicina e quem comprova
essa supremacia no ensino é a futura médica Daniela Soares, que conseguiu bolsa
de 100% na primeira turma da Uninove.
“Consegui bolsa em razão da minha nota no
Enem. O Singular teve papel essencial e foi a
minha segunda casa. O estreito contato com a
equipe de vestibulares ajudou-me muito e, tenho muito a agradecer ao coordenador Clayton,
que teve participação efetiva para que eu alcançasse esse meu sonho”.

Amarelinhos em ação
Assim que teve início a maratona
de vestibulares 2018, os membros
da Equipe de Amarelinhos do
Singular tiraram suas camisetas
amarelas da gaveta e partiram para
os acompanhamentos dos principais
exames.
E como já é tradição, após o
fechamento dos portões dos locais
da Fuvest, no último domingo (26),
a unidade do Singular Santo André
sediou mais uma edição do
churrasco anual, regado com muita
conversa e descontração.

Evento envolve família
singulariana
Para marcar o lançamento da campanha de matrículas
do Extensivo 2018 do Singular Anglo Vestibulares, os
diretores Paolo Gambogi e Paulo Roberto De Francisco
promoveram uma atividade que envolveu todos os
colaboradores. O evento teve foco na motivação e
contou com treinamentos e palestra de Flávio Ferreira,
diretor de vídeos da empresa EMME, responsável pelo
Marketing do Sistema Anglo de Ensino.

Paolo e Paulo entre a equipe do Singular Anglo

Curiosidades
Singulares...
Vestibular é foco de
aulas especiais
Quem concluiu o Ensino Médio ou fez cursinho no Singular sabe
bem a “verdadeira loucura” que é sobreviver a esse período do ano, seja
aluno ou professor. Há muito tempo o
Singular tem a tradição de tornar esse
momento suave com muito bate-papo
e aulas especiais.
Dessa forma, nas últimas
semanas, os professores de Português Fernando Serafim (Fefo) e
Natália Sanches (Nati) transformaram aulas comuns em verdadeiros shows de conhecimento, deixando
os estudantes mais seguros para enfrentar os processos seletivos.
O primeiro mestre trouxe o
curso de Obras Literárias, específico
para a Faculdade de Medicina ABC
(FMABC), com aulas dinâmicas e
atrativas, por meio de resumos gerais, análises interpretativas e críticas sociais.
Já Natália ministrou Aulas Especiais de Redação, para as
provas da PUC, Mackenzie, Unicamp,
Unesp e Unifesp.

Festival de Dança celebra o amor
Para marcar o término das aulas de dança, o Singular São
Caetano promoveu também no feriado (15), o espetáculo O amor está
no ar, que chegou a sua 11ª edição. Cerca de 900 convidados prestigiaram o evento que envolveu alunas do Ensino Fundamental ao Ensino
Médio e teve organização do coordenador de eventos Alan Nobre e
produção da professora Joyce Zanluchi.
Como nos anos anteriores, o evento teve caráter beneficente
e foram arrecadados mais de 70 quilos de leite em pó e 30 quilos de
café, destinados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Corrida reúne singularianos
No feriado de 15 de
novembro, aconteceu a Blue
Tree Running 5 miles e a
Equipe de Corrida Singular
Boa Prova marcou presença
com o coordenador do grupo
Enzo Marcon Takara (Matemática).
Na ocasião encontrou o ex-aluno Bruno Varela e aproveitou o momento
para tietar o atleta olímpico
Diego Hypólito.

Coordenador de Esportes recebe
homenagem
O professor e coordenador de Esportes do Singular São
Bernardo Niltinho Diniz da Silva
foi homenageado durante sessão
solene, na Câmara Municipal da
cidade.
Diversos convidados
marcaram presença na cerimônia
de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Esportivo, a qual
ocorre a partir dos termos da Resolução nº 3.092, de autoria do
vereador José Luís Ferrarezi.

Ex-aluna é madrinha de evento
No final do mês de outubro, foi realizada a segunda fase do
concurso Cartaz e Redação da Paz, promovido pelo Lions Clube
Internacional, e o Singular esteve presente em diversos momentos
do evento.
A madrinha desta edição foi a ex-aluna Verônica Hipólito,
atleta paralímpica, e entre os cinco trabalhos premiados, dois foram
das singularianas Giovanna Caroline Saldanha e Vitória Tanaka.
As estudantes e a ex-aluna foram tietadas de perto pela coordenadora Elisa Gonçalves.

Verônica, (terceira a esquerda) durante premiação

Destaques nos Jogos Escolares
Os coordenadores de esportes Décio Cattaruzzi e Regina
Romani estão em festa com a conquista do tricampeonato dos Jogos
Escolares de Santo André. E como reconhecimento ao excelente desempenho de seus alunos, Décio e Regina, juntamente com Eloina
Ferreira, coordenadora de esportes do Liceu Monteiro Lobato – que
garantiu o quinto lugar na competição foram homenageados no Hotel
Garden Inn, em Santo André.

Localizando
singularianos

Carolina Silva Firmino foi aluna
do Colégio Singular Santo André até 2012.
Saindo de lá, ingressou no curso de Tecnologia de Alimentos na Faculdade de Tecnologia
Termomecânica e atualmente, está cursando
Engenharia de Produção na FASB – Faculdade de São Bernardo e atua na área de gestão
da qualidade da empresa Vogler – distribuidora de matéria-prima para indústrias alimentícias.
Segundo a singulariana, desde o Ensino Fundamental já tinha ideia de qual carreira seguir, mas teve a certeza durante uma
aula da professora Nair, a qual comentou que
a área de alimentos era o futuro. “Foi ali que
tive a certeza do que queria fazer”.
Na opinião da ex-aluna, estudar no
Singular foi um grande privilégio que seus
pais lhe proporcionaram e foi lá que fez grandes amizades.
Contato:
www.facebook.com/carolina.firmino.52

Clayton Quandt Dick frequentou
o Colégio Singular Santo André nos anos de
1988 a 1990, após a conclusão do Ensino
Médio - na época colegial – ele ingressou na
Poli-USP – Universidade de São Paulo, no
curso de Engenharia Mecânica. Em seguida,
encarou uma pós-graduação em Administração e MBA em Marketing pela FIA – Fundação Instituto de Administração.
Com mais de 20 anos de experiência nos segmentos de comunicação, educação e empreendedorismo, começou sua carreira como trainee no Grupo Abril, onde ocupou diversos cargos executivos em áreas como planejamento, gestão de negócios, atendimento ao cliente e também atuou no relançamento da Abril Coleções. Desde 2013 dedica-se a uma startup na área de educação.
Segundo o ex-aluno, o Singular foi
fundamental em sua preparação para o vestibular. “Além de conhecimentos, os professores deram-me consciência e clareza para escolher meu caminho”, revela.
Contato:
www.facebook.com/clayton.dick.1

O engenheiro Abmar Welby
Medeiros é um daqueles ex-alunos que têm
uma história de vida com o Singular. Ingressou no 3º ano do Ensino Fundamental do Liceu Monteiro Lobato e só saiu de lá no 8º ano,
quando rumou para o Singular Santo André,
onde fez todo o Ensino Médio, formando-se
em 1980.
Graduou-se em Engenharia Mecânica Têxtil no Centro Universitário FEI, em
São Bernardo, e foi contemplado com uma
bolsa de estudos por mérito, pois estava entre
os 10 melhores alunos. Ao terminar o curso,
foi homenageado como o melhor aluno da
instituição. E engatou em uma pós-graduação
em Engenharia de Produção na USP.
Sempre muito determinado, o singulariano iniciou sua carreira profissional
aos 17 anos como estagiário no Grupo Vicunha, onde chegou a gerente industrial. Também atuou na CTN como gerente industrial,
na Norfil Indústria Têxtil como diretor industrial e atualmente está na Têxtil União,
também como diretor industrial.
Recentemente, Abmar esteve nas
unidades onde estudou e afirma que foi incrível “matar a saudade”.
“Tudo que sou hoje devo à família
Singular, pois em 32 anos de carreira nunca
fiquei um dia desemprega-do. Amo esse colégio e fico emocionado só de passar pela calçada. Há 20 anos moro no Nordeste e sempre
que posso vou à Santo André apenas para visitar o Singular”.
Contato: abmarwelby@live.com

