Ex-aluno,
Diante das novas tecnologias e das facilidades das mídias sociais, o Singular em Revista se
transformou em um perfil no Facebook, com atualizações semanais, deixando você por dentro
de tudo o que está acontecendo no universo SINGULAR. Nossa intenção é resgatar as
memórias singularianas e auxiliar no reencontro dos amigos dessa agradável época. Por isso,
sua participação é muito importante!
Divulgue o Singular em Revista para outros amigos e envie notícias sobre suas conquistas.

Notícias em Destaque:
Liceu Monteiro Lobato faz 50 anos
No próximo dia 7 de abril o Liceu Monteiro Lobato, hoje pertencente ao Sistema Educacional
Singular Anglo, completa 50 anos de existência. Certamente quem passou pela instituição de
ensino deve guardar uma boa história e ter excelentes lembranças.
Nesses 50 anos de existência muita coisa mudou, o colégio passou por muitas mudanças, físicas
e pedagógicas, visando sempre acompanhar as novas tendências, inovações tecnológicas e,
principalmente as necessidades dos alunos.
Porém, a única coisa que não mudou foi o comprometimento com a educação de qualidade,
seriedade e responsabilidade, que são facilmente comprovados por milhares de alunos que já
passaram pelas suas salas de aulas.

Curiosidades Singulares...
Aluna do 2º ano do Fundamental, faz palestra para 5 mil pessoas
A pequena Renata Barrios, do 2º ano do Ensino Fundamental da unidade São Caetano acabou
de ser convidada para participar do VtexDay 2015, que acontecerá em abril, no WTC - São
Paulo.
A singulariana ministrará uma palestra para cerca de 5 mil pessoas e abordará sua visão
empreendedora e como a internet está disponível e acessível, já que a possui uma loja virtual de
desenhos produzidos por ela.

O convite para participar do evento veio de Adriano Caetano, diretor da Loja Integrada que faz
parte do Grupo Vtex, na qual a loja virtual da aluna está hospedada e que comercializa diversos
tipos de desenhos, com preço simbólico de dois reais.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Equipe de Corrida Singular Boa Prova ganha camiseta oficial
Os coordenadores e professores Ricardo Bonelli, Enzo Marcon Takara e Mayara Vinha
promoveram recentemente uma manhã bastante saudável no parque Prefeito Celso Daniel para
lançar a camiseta oficial da Equipe de Corrida Singular Boa Prova.
O encontro reuniu cerca de 60 pessoas, entre integrantes e diversos interessados em qualidade
de vida, que desfrutaram de muito alongamento, caminhada, corrida livre e um bate-papo sobre
saúde e bem-estar. Além de muita água, maçã e banana no final para recuperar as energias.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educadores participam de congresso
A troca de experiências é sempre relevante e foi com essa certeza que os professores, diretores e
coordenadores da rede Singular participaram do 8º Congresso Anglo de Educadores, no Hotel
Tauá, em Atibaia.
O encontro contou com diversas atividades como palestras e bate-papo com profissionais
especializados na área de educação, além de muita integração com outros educadores do
Sistema Anglo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professores comemoram o Dia Mundial do Pi
Quem foi aluno do Singular sabe bem a facilidade que os professores têm em
transformar um fato em uma grande celebração, como por exemplo uma simples
combinação de números.
E foi exatamente o que ocorreu no último dia 14 de março, quando ocorreu o Dia
Mundial do Pi. Para celebrar a data, durante o curso de imersão em Equações, do
Projeto Medicina, os professores Enzo Marcon Takara e Marcel Xavier, em um
momento de bastante descontração, fizeram uma homenagem ao célebre número, em
função da data e horário únicos, que nunca mais se repetirão em nosso calendário nos
próximos 100 anos (na notação americana - 3/14/15 – 9h 26 minutos e 53 segundos,
lembrando que pi = 3,141592653...).
O momento foi tão marcante que a atividade teve até bolo e os alunos também cantaram
parabéns para o aniversariante.

Localizando Singularianos
Silvano da Piedade Neto formou-se no Colégio Singular Santo André em 1983 e graduou-se
em Bacharelado em Matemática com ênfase em Processamento de Dados, na Fundação Santo
André. Como teve uma boa base no Singular, após o curso de Matemática resolveu voltar aos
bancos universitários e prestou vestibular novamente, desta vez para Economia.

Sempre muito dinâmico, no último ano do curso de Economia, Silvano, já era empresário, dono
do Bar Academia, a qual esteve à frente entre os anos de 1991 a 2007, mesmo período em que
surgia na cidade de São Carlos a segunda unidade.
No mesmo período conheceu o marketing da Herbalife e soube logo reconhecer uma boa ideia.
Alguns meses depois vendeu as academias e se dedicou ao novo negócio.
Segundo o ex-aluno, foi no Singular que desenvolveu sua veia empreendedora e neste mesmo
momento aprendeu a nunca desistir de seus sonhos. “Aprendi a me relacionar e a me divertir
com as festas e viagens. Entrei um menino e me tornei um adulto realizado”, revela.
Entre algumas lembranças estão o professor Flávio Alarsa, a diretora Lydia e muitos amigos.
Já em relação às histórias, Silvano conta que foram muitas e que sempre “aprontavam”.
Contato: https://www.facebook.com/silvano.piedade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Ivo Porfirio de Oliveira iniciou seus estudos no Colégio Singular São Bernardo em
1997, na 5ª série e lá permaneceu até o ano de 2003, com a conclusão da 3ª série do Ensino
Médio. O ex-aluno formou-se em Engenharia de Computação na PUC/GO e fez algumas
especializações, entre elas MBA Gestão de Projetos - FGV Especialização; Educação Executiva
em Negociação e Liderança - Harvard Law School, Cambridge.
O singulariano sempre foi um apaixonado pela área de TI e iniciou sua carreira no Banco do
Brasil como estagiário, em paralelo com a plataforma de dispositivos móveis em 2007, passou
por várias empresas como consultor e atualmente é fundador e diretor executivo da iTech. Pedro
conta com experiência em grandes projetos de tecnologia mobile em território nacional, na área
de saúde, educação, entretenimento, aviação civil e comercial (dentre outros setores) com
aplicativos nos top 100 das lojas de aplicativos nacionais.
Desde que iniciou a faculdade, o singulariano mora em Goiânia e segundo ele uma cidade com
relativa tranquilidade em relação a São Bernardo do Campo. Depois de um tempo sua família
também mudou-se para lá.
O ex-aluno revela que gosta muito de lembrar do período em que esteve no Singular,
principalmente os incentivos do professor Niltinho, afinal, tinha talento pra jogar tênis de mesa
e ganhava bolsa parcial para representar a escola nos Jogos Escolares. “Sempre conseguíamos
títulos. Também me lembro das conversas com o professor Chico Boca, que me chamava pelo
sobrenome, Porfírio. Entre suas lembranças também estão o professor Rogerinho e Frank. “Foi
um dos melhores períodos da minha vida que trago com muito carinho. E sem dúvidas me
ajudou a preparar todos os valores que carrego hoje”, finaliza.
Contato: https://www.facebook.com/pedroivopoliveira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tayná Napier Pereira da Silva foi aluna do Colégio Singular Santo André de 2002 a 2004, no
curso Técnico de Turismo. Em seguida ingressou na graduação na mesma área e formou-se em
Turismo na Universidade Metodista de São Paulo, engatando em seguida uma pós-graduação
em Marketing.
Sempre muito empenhada, a aluna começou sua carreira profissional logo cedo e estagiou no
Hotel Village Montana - enquanto ainda fazia colégio técnico – a para aprimorar ainda mais os

conhecimentos, também fez estágio em algumas agências de lazer, e por oito anos trabalhou em
agências de turismo corporativo.
E depois de trabalhar e aprender bastante, hoje a ex-aluna tem sua própria agência de viagens
online, a Le Due Turismo, em parceria com outra singulariana Nayara Furlan Rocha Leme.
Segundo Tayná, a amizade que começou no Singular continua até hoje e proporcionou a
oportunidade de trabalharem juntas no próprio negócio. “Amamos o que fazemos”, declara.
Para a ex-aluna, o tempo que passou no Singular foram três bons anos. “Adorava todas as feiras
CulturAtiva - se não me falha a memória. Inclusive, em uma delas participei da dança de
abertura e ainda desfilei pela Colci, patrocinadora na época, além de participar da feira.
Participei do Futeboas, ia em todas as festas, organizava alguns eventos por ser de turismo, e
sempre me divertia muito. Tive muitos momentos marcantes”, recorda-se.
Tayná revela que foi nesta mesma época que conheceu uma de suas melhores amigas, uma
intercambista finlandesa. “Com ela aprendi a gostar de viajar, tanto que em 2012 quando larguei
tudo para fazer um intercâmbio na Rússia, fiz questão de visitá-la na Finlândia”, conta.
Contato: https://www.facebook.com/tayna.napier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ana Beatriz Baselice Pelicioni é uma singulariana que praticamente passou sua vida no
Singular. Ela iniciou seus estudos na rede de ensino ainda no 1º ano no Júnior e depois rumou
para o Colégio Singular Santo André, onde se formou em 2012. Atualmente cursa Relações
Internacionais na Unesp, em Marília.
Apesar da pouca idade e experiência profissional, a ex-aluna esbanja força de vontade e
dedicação. Na universidade já participou de Grupos de Pesquisa relacionados ao seu curso, com
bolsa de extensão no Instituto de Gestão Pública e Relações Internacionais. Em breve iniciará
seu projeto de pesquisa que tem foco em Direitos Humanos e também é presidente do comitê
local da AIESEC, em Marilia. A instituição é a maior organização do mundo formada por
jovens universitários, que tem o intuito de desenvolver liderança por meio de intercâmbios
sociais e pelo trabalho voluntário na organização, inclusive é reconhecida pela Unesco.
Ana Beatriz afirma que é muito grata ao Singular por todos os anos que passou na escola, pelo
ensino e, principalmente os professores que foram essenciais para que conseguisse aprovação
direta do Ensino Médio. “Entre eles, destaco o PC (Física), Frank (História), Fefo (Português),
Ceci (Biologia) e Adilson (Educação Física), que são profissionais fantásticos e foram incríveis,
principalmente no meu último ano”, conta.
Contato: https://www.facebook.com/anaa.beatriiz
Fale conosco:
Envie notícias, indique assuntos, apresente sugestões ou passe e-mails de ex-alunos para que
também recebam este boletim. Escreva para um dos e-mails abaixo:
- Redação: mprossi@uol.com.br / http://www.facebook.com/mprossi.comunicacoes
- Prof. Paulo Roberto: paulo@singular.com.br /
http://www.facebook.com/pauloroberto.defrancisco

- Prof. Egídio: egidio@singular.com.br / http://www.facebook.com/egidio.blumetti
- Prof. Marcel: marcel@singular.com.br / http://www.facebook.com/marcelxavierdesouza
- Prof. Claudio: claudio@singular.com.br / http://www.facebook.com/claudio.ferreira.16
- Profª. Marilda: marilda@padovanni.com.br
- Profª. Rose Rodrigues: roseozorio@uol.com.br
/http://www.facebook.com/rosemari.rodrigues.5
- Prof. Flávio Alarsa: yanur@terra.com.br / http://www.facebook.com/flavio.alarsa
- Profª. Maria Eunice (Nice): nice@singular.com.br /
http://www.facebook.com/mariaeunice.cardoso
- Prof. Niltinho: niltinho@singular.com.br / http://www.facebook.com/niltinho.dinizdasilva
- Prof. Frank Borges: professorfrankbr@yahoo.com.br /
http://www.facebook.com/professorfrankbr
- Prof. José Moreira Dinis: jldinis@hotmail.com / http://www.facebook.com/moreira.dinis
- Prof. Chico Boca: franciscobocafoli@ig.com.br / http://www.facebook.com/francisco.bocafoli
- Profª. Olga: olga@singular.com.br / http://www.facebook.com/olga.tambucci
- Prof. Enzo: enzomtakara@uol.com.br / http://www.facebook.com/enzo.marcontakara
- Profª Raika Rtkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

