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Notícias em Destaque
Curso de Linguagem Arquitetônica ganha nova versão
O período de férias tem sido bastante agitado para o professor
Giovanni Bagnoli (História), que está acertando os últimos detalhes
da nova versão do curso Linguagem Arquitetônica, que a partir deste
ano passa a chamar Estúdio Criativo e chega sob o slogan É desenhando que se entende. É desenhando que se cria.
O curso é voltado para estudantes que enfrentarão os vestibulares nas áreas de Artes e Design, além de outras que também
utilizam o desenho, como é o caso das áreas de Exatas, Biológicas e Comunicação.
Segundo o mestre Giovanni, as aulas serão intercaladas entre ele e o professor Eduardo Ganança, com a
presença eventual de
convidados que abordarão assuntos que requerem atenção especial.
Os dois primeiros módulos oferecem ferramental bá“O Estúdio Criativo será dividido
em três módulos, interdependentes e
abordarão elementos de linguagem
visual e prática criativa”.

45 aprovações em Medicina
Todo singulariano sabe que este período do ano é de grande expectativa para os estudantes e equipe pedagógica, pois é neste momento que
ocorre a divulgação das listas de aprovados dos principais vestibulares do
país. Somente em Medicina, uma das áreas mais concorridas, até o momento
já foram registradas 45 aprovações.
O vestibulando que se prepara no Singular possui uma série de recursos pedagógicos que fazem a diferença na disputa das vagas e a partir deste ano, o que já era bom, ficou ainda melhor com o novo curso Turma Medicina, que será 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.

sico para a produção de peças de comunicação visual e documentação técnica, enquanto o terceiro intercalará apresentação
de repertório em História da Arte e da Arquitetura com exercícios práticos de produção criativa na forma de oficinas
9.
(workshops).

Curiosidades
Singulares...
Destaque em vestibular
Em toda temporada de vestibulares é bastante comum os singularianos conquistarem vagas nas melhores universidades do país,
além de posições de destaque. Neste ano, a lista foi aberta pelas alunas
Gabriela Toniatti e Isabella Silva Araújo, ambas garantiram vaga no
curso de Engenharia de Alimentos na Faculdade de Tecnologia Termomecânica, sendo em sétimo e oitavo lugar, respectivamente.

Coordenadoras preparam
Feira de Adoção
As coordenadoras da ESPA Rosanella Gambogi e Roseli
Denaldi iniciaram 2018 envolvidas com a organização das tradicionais Feiras de Adoção de Animais. Neste mês, o evento
acontecerá no sábado (20) a partir das 9 horas no estacionamento da OAB Santo André (avenida Portugal, 233 –
Centro).
Segundo Simone Resende, presidente da
Comissão de Proteção Animal da OAB Santo
André, a instituição é a única no Estado de São
Paulo que abre as portas para um evento como esse. “Exercemos nosso papel junto
à sociedade, realizando um trabalho tão importante que conta
com o apoio de muitos voluntários. Somente no ano
passado, 133 animais ganharam uma nova família”.

Gabriela e Isabella

Singularianos marcam
presença na São Silvestre
Novamente, o professor Enzo Marcon Takara e sua esposa Gláucia marcaram presença na corrida São Silvestre e encerraram
2017 suando literalmente a camisa.
O casal é apaixonado por corridas e já participa da prova há
quatro edições. Para o professor, a São Silvestre não é uma corrida
normal, é mais uma festa, que reúne cerca de 30 mil pessoas. Neste
ano, a dupla promete estar ainda mais ativa do que nunca e já está inscrita em cinco provas, duas delas são os 21km da Asics e a meia maratona de São Paulo.

Singular Social inicia 2018 com
campanha de material escolar
A solidariedade está sempre em alta no Singular e prova desse
comprometimento é a nova campanha social de arrecadação de
material escolar, que irá até 10 de fevereiro. Serão arrecadados
materiais novos e usados, em bom estado de uso e conservação, e todos
os itens serão enviados para creches e orfanatos do Grande ABC. As
doações podem ser entregues em qualquer unidade do Colégio ou
Cursinho.
O coordenador do Singular Social Ronaldo Beluzzo encerrou as atividades de 2017 com a arrecadação de cerca de 80 panetones,
350 brinquedos e aproximadamente 500 peças de roupas. Os itens foram encaminhados para as instituições Irmã Marli, Crianças de Guaranésia e Instituto do Câncer do ABC.

Mais curiosidades
Singulares...
Equipe pedagógica desperta
solidariedade em alunos
Como forma de despertar a consciência social nos alunos do
Ensino Fundamental I, a coordenadora pedagógica Cristiane Conte e
a orientadora educacional Magda Ferrari promoveram a atividade
Porquinho do Bem.
A ação consistiu em uma gincana solidária, que visou colaborar com as crianças do Lar São Mateus. Durante um mês, as crianças
juntaram moedas em seus cofres e reverteram todo o valor poupado em
roupas e presentes.

Cosplay é opção de
professora de Inglês
A fim de tornar as aulas mais divertidas, a professora
Sandra Bonfim (Inglês) propôs aos alunos das 1ª séries do
Ensino Médio de São Bernardo uma atividade de Cosplay, com
direito a desfiles e apresentação dos personagens. Foi um show
de criatividade!
Cosplay é considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios da cultura pop
japonesa, que podem estar relacionados a games, animação
ou mangás.

Professora prestigia
premiação de aluna
A professora Ariane Hecht (Artes) marcou presença no Lions
Club International Aclimação, no final do ano passado, a fim de prestigiar
a premiação da aluna Eduarda Machado, do Singular Júnior, participante do concurso de desenho sobre a Paz Mundial.
A jovem aluna foi homenageada com prêmio especial por ter
sido uma das finalistas da competição e representará o Singular no
concurso promovido pelo Lions Internacional: Peace - O futuro da paz,
agora em 2018.

Alunos do 6º ano que participaram
do concurso e a professora Ariane
com Eduarda

Localizando
singularianos

O médico Luiz Fabiano Presente
Taniguchi foi aluno do Colégio Singular entre 1993 e 1995. Saindo de lá ingressou na
Faculdade de Ribeirão Preto - USP e graduou-se em Medicina. Em seguida, especializou-se em Ortopedia e Traumatologia com
subespecialidade de Cirurgia do Joelho e
Trauma Ortopédico.
Atualmente é sócio da Clínica Taniguchi, preceptor de ortopedia no Hospital
Israelita Albert Einstein e coordenador médico da Ortopedia do Hospital Municipal do
M'Boi Mirim.
Segundo o médico, o Singular deu
toda a base para que conseguisse ser aprovado em um dos vestibulares, mas concorridos do país e cursar uma das melhores faculdades de Medicina. “Além de ter recebido todos os conhecimentos necessários para
passar no vestibular, ainda foi um lugar onde
fiz amigos para toda a vida! Até hoje lembramos de boas histórias dessa época”.
Contato:
www.facebook.com/luizfabiano.taniguchi

Lucas Cerveira de Paula ingressou no Singular Júnior em 2003, ainda no 6º
ano do Ensino Fundamental. De lá seguiu
para a unidade Santo André do Colégio e
saiu apenas ao se formar na 3ª série do Ensino Médio, quando em paralelo, cursou o Singular Anglo para complementar os estudos.
Graduou-se em Odontologia pela
Faculdade de Odontologia São Leopoldo
Mandic, em Campinas. Fez cursos de aperfeiçoamento e capacitações, e no momento
está finalizando um curso de Especialização
em Endodontia, na mesma instituição.
Sempre trabalhou como clínico geral, em consultório da família atendendo em
São Bernardo e Santo André. Também presta
serviços na área de Endodontia em alguns
consultórios. Atualmente é sócio do Centro
Odontológico Ciclus.
Para Lucas, o Singular teve grande
influência em sua escolha profissional, pois
sempre mostrou as diferenças entre as
possíveis carreiras, por meio dos encontros
profissionais, onde foi possível conversar
com pessoas que atuam nas áreas de interesse. “O Singular tem fundamental importância nas aprovações do vestibular, pois a
Mariana Rubim de Toledo foi
aluna do Colégio Singular Santo André até
2009, quando concluiu o Ensino Médio. Fez
um ano de Singular Anglo da mesma cidade
e ingressou na USP, onde se formou em Letras, com habilitação em Árabe.
Apaixonada por idiomas, Mariana
possui fluência em inglês, espanhol e árabe e

qualidade do ensino e do método é indiscutível”.
O ex-aluno também ressalta sua vivência dentro da escola. “Agradeço aos professores e funcionários que faziam de tudo para
que os anos fossem os mais tranquilos”.
Contato:www.facebook.com/lucas.c.depaula.9

atualmente estuda italiano, alemão e russo. Fez
intercâmbio de seis meses no Cairo, no Egito,
para um curso intensivo de língua árabe moderna. Foi estagiária no Departamento de MBA Internacional da FGV EAESP e hoje trabalha na
Jones Day, uma multinacional do ramo de advocacia, na área administrativa.
Segundo Mariana, o Singular influenciou, de certa forma, sua opção de graduação,
pois apesar de não ter seguido carreira como
professora, a escolha da USP se deu por conta
dos comentários dos mestres sobre a instituição. “Passei os melhores anos da minha adolescência nos pátios, corredores e salas de aula
desse colégio. Um ambiente divertido e sério”.
Entre suas lembranças está a vitória
de sua sala no Desafio Singular e a viagem para
Barra Bonita, além dos amigos. “Valeu cada segundo”, finaliza.
Contato:
www.facebook.com/mariana.toledo.311

