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:

Guarda responsável de animais é valorizada há sete anos em
projeto educacional
O último dia 8 de maio foi marcado por muita festa no Colégio Singular. Ao completar
seu sétimo aniversário, a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais reforça
a importância do engajamento na causa animal aliado à Educação e à formação da
cidadania.
Para comemorar o evento, o colégio tem apostado em diversas atividades, promovidas
junto aos alunos. Demonstrações de danças e teatro do canil da Guarda Municipal, visita
de biólogo e apresentação de animais exóticos, além de narração de histórias e exibição
de filmes agitaram a rotina desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Para o dia 13
de junho, está agendada Feira de Adoção no Singular Santo André.
Quando surgiu, a ESPA tinha como meta apenas incentivar a adoção de animais e
ressaltar a importância da guarda responsável. Com o tempo, a iniciativa foi ampliada e
o projeto ganhou um caráter educacional ao ser inserido na programação pedagógica da
escola.

Curiosidades Singulares...
Professor do Singular defende dissertação de Mestrado na UFABC
O professor de Física do Colégio Singular Anderson Pifer acabou de defender sua
dissertação de mestrado na UFABC, com o tema Teoria analítica do calor de Joseph
Fourier. Segundo ele, trata-se de um estudo da obra de Fourier (1787-1837), cujas
investigações deram origem a um modelo matemático da difusão do calor em corpos
sólidos.
“Foi realizada uma análise de documentos originais envolvendo manuscritos e artigos
publicados por Fourier no início do século XIX e essa dissertação deu origem a um
artigo aceito pela Revista Brasileira de Ensino de Física e publicado no mês de abril”,
acrescenta o professor, formado em Física pela PUC/SP.

Ex-aluna bate recorde e lidera ranking mundial
A atleta Verônica Hipólito, que se formou no Colégio Singular em 2013, está dentro
dos Jogos Parapanamericanos, que serão disputados entre os dias 7 e 15 de agosto deste
ano.
No último dia 25 de abril, a ex-aluna competiu em três provas em mais uma fase do
Grand Prix, levando o ouro em todas – 100m, 200m e 400m rasos. Mas ainda não parou
por aí. Além do excelente desempenho, Verônica ainda bateu o recorde das Américas e
conquistou a liderança no ranking mundial dos 400m rasos, o que garantiu sua
classificação para o ‘Parapan’. Ela também ficou entre as cinco melhores atletas da
competição.

Jornalistas da Rede Globo compartilham experiências com estudantes
Recentemente, o Cursinho Santo André contou com a presença dos jornalistas da Rede
Globo Marcelo Benincassa e Maurício Kubrusly no ciclo de Palestras de Orientação
Profissional. Cerca de 200 estudantes compareceram ao evento, assim como os
professores Cláudio, Marcel e Clayton.
Por mais de duas horas, os repórteres contaram, em um bate-papo bastante descontraído,
como ingressaram no jornalismo e na emissora, revelaram os desafios da profissão,
detalhes, rotina e curiosidades que descobriram em viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Leão no Inverno é destaque no Cine Anglo
Na última quarta-feira (20 de maio), foi realizada mais uma sessão do Cine Anglo no
Cursinho de Santo André. Desta vez, o destaque fica por conta do filme Leão no
Inverno, que retrata a política medieval e a ideia de que só o poder importa.
Após a exibição do filme, o professor João Bonturi conduz palestra e debate,
repercutindo o tema e aprofundando o assunto. Para ele, esse tipo de abordagem
proporcionada pelo Cine Anglo é um diferencial na história do Singular, já que a
atividade visa despertar os alunos para uma forma alternativa de contato com os eventos
históricos, bem como complementar conteúdos abordados em sala de aula.

Novos testes de Atualidades já podem ser conferidos no site do
Singular
Com a finalidade de manter os atuais e futuros vestibulandos sempre ligados nos
principais fatos que ocorrem no Brasil e no mundo, o Colégio Singular e SingularAnglo Vestibulares acabam de disponibilizar o novo programa Atualidades no portal
www.singular.com.br.
Trata-se de um espaço dinâmico dedicado a abordar questões importantes na área de
Atualidades e os testes, renovados a cada semana, podem ser acessados e respondidos
por qualquer pessoa. A elaboração do questionário é feita pela professora de Geografia
Rose Rodrigues.

Singular participa da Campanha do Agasalho
O Singular já deu início a mais uma participação na Campanha do Agasalho, promovida
pelo Governo do Estado de São Paulo com parceria da Defesa Civil de Santo André.
Até 20 de julho, o colégio é ponto de arrecadação de agasalhos, cobertores, sapatos e
roupas no geral que estejam em bom estado para uso. Para participar, basta levar as
doações em qualquer unidade da rede.

Localizando Singularianos
Na área operacional dos Canais ESPN há cerca de quatro anos, o ex-aluno Fernando
Tadeu Santin põe em prática os conhecimentos adquiridos no curso de Rádio e TVda
USCS, e na TV+, onde trabalhou antes de ingressar no canal esportivo. Hoje, ele faz
diversas coberturas da programação ao vivo e também atua em transmissões como
UEFA Champions League, Finais da NFL (Supebowl), Premier League, entre outros.
Fernando estudou no Singular-Anglo de Santo André em 2007 e, para ele, a passagem
pela rede foi muito importante. “Além das ótimas aulas que tive - destaque para os
professores Fernando (Literatura), Frank (História) e Clayton (Matemática) - foi no
Singular meu primeiro 'emprego', atuando como amarelinho”, comenta. “Também
desenvolvi um pouco de senso de responsabilidade nesse sentido, que eu ainda não
havia experimentado”.
Contato: fernandotsantin@gmail.com
_______
Gabriela Silveira Nunes se formou no Colégio Singular em 1991, na unidade Santo
André. Cursou Psicologia na Universidade Metodista de São Paulo e se pós-graduou em
Transtornos Alimentares pela Fundação Santo André. Desenvolveu pesquisa na
Volkswagen, trabalhou numa empresa especializada em soluções em alimentação e já
foi coordenadora pedagógica de uma escola. Hoje em dia, presta consultoria em espaço
próprio.

Para ela, a época como singulariana foi muito especial. “Adorei estudar no Singular. Fiz
muitas amizades até hoje meus melhores amigos dessa época me acompanham”,
relembra Gabriela.
Contato: gabisn@live.com
________
Entre 2003 e 2005, Wendel Camargo Mendes cursou o Ensino Médio atrelado ao
Técnico em Informática na unidade andreense do colégio. Porém, a identificação com
outra disciplina falou mais alto na hora de escolher a carreira, optando por Bacharelado
e Licenciatura em Geografia, pela Fundação Santo André.
Wendel já trabalhou em alguns projetos de Planejamento Urbano pela Emplasa Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, no ramo imobiliário e em plano de
rede de drenagem de São Bernardo. Atualmente, é professor de Geografia e freelancer
na área de geoprocessamento.
Das boas lembranças e momentos inesquecíveis que cultiva da época do Singular, ele
destaca as amizades duradouras e a união da turma. “O pessoal era muito unido,
especialmente nos momentos de dificuldades. Agradeço a todos os professores e
monitores de laboratório, em especial o Nilson, o Celso e o William, que deixaram
muitos ensinamentos que levo até hoje como professor aos meus alunos”, conta
Wendel.
Contato: wendel_mendes@hotmail.com
________
Giovanna Biason Mussini foi aluna do Colégio Singular de 2008 a 2010 e também fez
o cursinho Singular-Anglo. Atualmente, está no penúltimo ano de Farmácia e
Bioquímica da UNIFESP e faz estágio na Colgate-Palmolive. No início da carreira,
também chegou a atuar em laboratório de controle de qualidade físico-químico.
De acordo com Giovanna, o Singular foi imprescindível para potencializar suas
competências. “Foram três anos de experiências, amadurecimento e crescimento pessoal
que refletem positivamente na forma como encaro desafios e resolvo problemas. O
Singular, sem dúvida, foi parte essencial no desenvolvimento de habilidades que
possibilitaram meu ingresso em uma universidade federal renomada. Também aprendi
diversas técnicas para aperfeiçoar o aprendizado que uso muito na faculdade”, comenta.
“O Singular me ensinou, acima de tudo, que a dedicação é o caminho mais efetivo para
o sucesso. E eu sou muito grata por isso”.
Contato: giovanna.biason@hotmail.com

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

