SR nº 168 – 30/05/2015
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:
Desafio Singular integra singularianos há 12 anos
Muitos ex-alunos, com certeza, participaram e vibraram em cada edição do Desafio Singular e
para esta edição, que completa 12 anos, os professores de Educação Física e Eventos Decio
Cattaruzzi, Niltinho, Alan Nobre, Eloina Ferreira e Regina Maura Romani prometem
grandes desafios.
Eles são unânimes e concordam que o mais importante na competição é que os alunos aprendem
a trabalhar e a pensar em grupo, esbanjando criatividade, estimulando o espírito de competição,
concentração, estratégia, superação, união e cidadania. As atividades já começarão no próximo
dia 5 de maio.

Curiosidades Singulares...
Maratona internacional terá professor do Singular
Um apaixonado por corridas! Assim podemos classificar o professor Enzo Takara
(Matemática) que além de estar sempre presente nos encontros da Equipe de Corrida
Singular Boa Prova também participa de grandes eventos esportivos.
Logo no início do ano, em janeiro, marcou presença na meia maratona da Disney e
atualmente está em fase de preparação para a maior prova de 10 Km do mundo, com 70
mil participantes - a maratona de Atlanta no próximo dia 4 de julho, data da
independência dos Estados Unidos.

Como sócio da Associação dos Corredores de Atlanta, o professor Enzo promete não
parar mais e sua esposa Gláucia também já está pronta para enfrentar a competição.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ex-aluna entrega Certificados de Cambridge
Recentemente, a coordenadora do Singular Idiomas e ex-aluna, Maria Beatriz Affonso e
alguns diretores receberam no Colégio Singular Santo André os alunos aprovados no último
Exame de Cambridge e seus familiares. A cerimônia de entrega dos certificados foi seguida por
um café da manhã.
Por meio desta avaliação, fica comprovada a qualidade de ensino do Singular Idiomas, pois
foram registrados 100% de aprovações nos exames Ket (Key English Test for Schools) e Pet
(Preliminary English Teste for Schools) da Universidade de Cambridge.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avançado em Exatas tem Carlão e Marco Polo no comando
Para alguns, a área de Exatas pode ser muito mais simples do que parece e para os que pensam
totalmente ao contrário, o Singular-Anglo disponibiliza o Avançado em Exatas, comandado
pelos professores Carlos Kochenborger, o Carlão, e Marco Polo.
Além do aprofundamento na área de Exatas, a atividade traz diversos benefícios já que é voltado
para os estudantes que pretendem prestar vestibulares nas instituições mais concorridas e
atender aos alunos que estão no primeiro ano de faculdade, cujo curso abrange essas disciplinas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professor Egidio orienta alunos em aula de fermentação alcoólica
Fabricar vinhos artesanalmente é uma arte e, sem dúvidas, é uma oportunidade única. Mas,
quem é ou foi ex-aluno do Colégio Técnico em Química certamente desfrutou da aula de
Fermentação Alcoólica, ministrada pelo professor Egidio Blumetti, que anualmente veste seu
jaleco e conduz a atividade, com detalhes valiosos e específicos. Vale lembrar que o diretor,
também é químico e enófilo.
A tradicional aula teve também a participação da professora Denise Anselmo. Inicialmente os
futuros técnicos assistiram à aula teórica, metodologia da fabricação do vinho, funcionamento
de algumas vinícolas e diferenciação de vinhos.
Depois foi só colocar a mão na massa, ou melhor, na uva, e aprender o processo artesanal da
produção de vinho. A degustação da iguaria deverá ocorrer dentro de três meses.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Singulariana é uma das cinco melhores atletas do mundo
A aluna Bruna Takahashi (1C16), do Singular Santo André, vem proporcionando muitas
alegrias aos amigos e professores, pois é uma forte candidata às Olimpíadas 2016, no tênis de
mesa e já é considerada uma das cinco melhores do mundo na modalidade.

A singulariana é muito empenhada e dedicada. Sua paixão pelo esporte surgiu bem cedo e aos 8
anos de idade começou a treinar no Clube Acrepa, em São Bernardo do Campo, passou pelo
Dell’Antonia, em Santo André, e agora treina no São Caetano.
Tanta dedicação e esforço são traduzidos em medalhas e troféus, além dos títulos de tricampeã
Sul-Americana, 3º lugar em equipe no mundial e campeã do Aberto da República Checa,
Colômbia e Paraguai. Atualmente se prepara para o aberto da Polônia, para o LatinoAmericano, sem tirar os olhos das Olimpíadas de 2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campanha Social com foco no Dia das Mães
Depois de levar alegria e chocolates às crianças e adolescentes carentes da região do ABC, o
Singular Social já engatou a Campanha do Dia das Mães.
Até 7 de maio (sexta-feira), todas as unidades receberão produtos de higiene pessoal como
sabonetes, pentes, colônias, desodorantes, hidratantes, xampu entre outros, destinados às
senhoras internadas em asilos da região.
Quem quiser colaborar poderá deixar sua contribuição em qualquer unidade do colégio ou
cursinho.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localizando Singularianos
O singulariano Edson Thomaz Noto tem uma bela história com a rede de ensino Singular, pois
ele iniciou seus estudos no Ensino Fundamental, no Liceu Monteiro Lobato, depois rumou para
o Singular de Santo André e por lá permaneceu até o ano de 1975. Hoje é formado em
Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Barretos.
Quando ingressou no Singular, a rede estava só começando e dava os primeiros passos para se
transformar no que é atualmente. “Na época de aluno, meus professores eram os que hoje atuam
na direção, como o Paulo Roberto De Francisco, o Paolo Gambogi e o Egidio Blumetti”,
revela.
Edson também relembra que naquela época o Singular não tinha nem de longe o tamanho que
tem hoje. “Existia apenas um prédio que ia até o quarto andar e ao lado da cantina havia apenas
uma mesa de ping-pong, onde os alunos se divertiam e uma quadra descoberta”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Natália Kohatsu Quintilio viveu parte de sua juventude no Singular. Começou no Júnior em
1994 e em seguida foi para o Singular Santo André, onde cursou o Ensino Médio e formou-se
no ano 2000. Saindo de lá ingressou no curso de Educação Física na USP, encarou duas pósgraduações na Fefisa, mestrado na USP e atualmente tem se dedicado ao doutorado no grupo de
Estudos Olímpicos da Escola de Educação Física e Esporte, na USP.
A ex-aluna é professora de Educação Física em escolas particulares e públicas e atualmente atua
na prefeitura de São Caetano. Também é coordenadora no grupo de corrida para crianças e
adolescentes na Lobo Assessoria Esportiva.

Natália conta que guarda várias lembranças da época do Colégio, como os Jogos Escolares,
Futeboas e Festas Juninas. “O fato mais marcante, sem dúvidas, é quando fui madrinha de
casamento do professor Fernandinho com a Karin. Uma amizade feita ainda na 1º série do
Ensino Médio que dura até hoje e, inclusive, me faz viver o Singular o tempo todo”, finaliza.
Contato: https://www.facebook.com/naty.quintilio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O singulariano Bruno Pegoraro estudou no Colégio Singular Santo André até 2003. Formou-se
em Administração de Empresas e está finalizando MBA em Liderança.
Um expert na área de vendas, o ex-aluno sempre trabalhou bastante e passou por conceituadas
empresas, entre elas Hay Group, Oficina Brasil, L'Oréal e atualmente está no Google atuando
como especialista online. Inclusive, destaca que na empresa existem diversos singularianos,
como a amiga Raquel Malachias.
Bruno conta que tem muitas saudades da época em que estudou no Singular e lembra-se de uma
moto amarela, que possuía e que fazia grande sucesso ente os colegas, pois diversas foram as
aventuras com o veículo.
Entre tantos fatos que marcaram sua passagem no Singular, o ex-aluno recordou-se de uma vez
que estava em uma divertida conversa com a amiga Izabella Barbirato, durante a aula da
professora Sônia (Inglês). Como falavam demais, a professora sugeriu que eles se retirassem da
sala de aula ou então que dessem aula em seu lugar. Para surpresa da professora e toda a sala, os
amigos se entreolharam e resolveram dar aula, já que ambos falavam inglês na época. Porém
eles colocaram uma condição de que se a aula fosse boa eles não precisariam mais fazer os
trabalhos da disciplina. No início a professora pareceu ficar assustada, mas aceitou o acordo.
“A aula era sobre verbo to be. Demos 30 minutos de aula e no final fomos aplaudidos. Acredito
que valeu mais o apoio dos amigos, mas a professora agradeceu”, relembra aos risos.
Contato: https://www.facebook.com/bruno.pegoraro/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daniele Russo Bolonhez tem uma história muito divertida junto ao Singular. Ela foi aluna do
Singular Santo André de 2001 a 2003. Assim que concluiu o Ensino Médio engatou na
graduação de Ciências Biológicas, a qual concluiu em 2008. Depois fez pós-graduação em
Docência do Ensino Superior.
Enquanto fazia faculdade também deu plantão de dúvidas nas unidades do Singular-Anglo
Santo André, São Caetano e São Bernardo. Trabalhou ainda na unidade do Singular Júnior,
substituindo uma professora em licença maternidade, foi professora no Liceu Monteiro Lobato e
em 2012 finalizou suas atividades na rede de ensino.
Segundo Daniele muitas lembranças percorrem o período em que passou no Colégio. “Uma
semana antes da minha turma se formar pedimos pizza no colégio e durante a aula do professor
Formigão (Química) chegaram 12 pizzas. Outra lembrança foi que no último dia de aula
levamos uma churrasqueira elétrica e fizemos churrasco na área de convivência”.
Contato: https://www.facebook.com/drussobolonhez

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

