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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 amplia instalações
Em comemoração ao aniversário de seus 50 anos, o Liceu Monteiro Lobato presenteou
pais, alunos e funcionários com a ampliação de seu espaço. Ao lado da escola, ainda na
rua Dona Elisa Fláquer, foi adquirido um terreno de 510 metros quadrados.
Os alunos do Minimaternal ao 5º ano ganharam maior conforto e comodidade com a
nova área e sua construção sustentável permite iluminação natural por longos períodos,
contempla arejadas salas de aula e de informática, brinquedoteca, dormitório, sanitários
equipados com banheira e chuveiro, cozinha, refeitório, espaço cultural, miniquadra
poliesportiva e parque.
“Teremos ainda mais possibilidades de inovar e valorizar o tempo que os alunos
permanecem na escola, com atividades diversificadas que proporcionam crescimento
intelectual, emocional e social”, explica a diretora da unidade Marisa Shizue Basso
Braga.

Curiosidades Singulares...
Diretores da Universidade de Cambridge visitam Singular

No último dia 27 de maio, diretores e coordenadores do Colégio Singular e Singular
Idiomas receberam representantes da Universidade de Cambridge, da Inglaterra, que
estão de passagem pelo Brasil. O motivo da visita à unidade Santo André foi conhecer a
didática das aulas para adequar o material editado pela Cambridge University Press.
--

Ex-aluno é aceito por universidade politécnica da Espanha
Luan Derick Carvalho, que se formou no Singular em 2012, está contando os dias
para sua viagem à Europa em agosto deste ano. O ex-aluno cursa Engenharia
Aeronáutica na USP e vai complementar seus estudos na Universidad Politècnica de
València, na Espanha, em intercâmbio pelo programa Ciência Sem Fronteiras.
De acordo com Luan, as aulas já começam em setembro, mas para se adaptar melhor ao
país, o estudante viajará para Valência daqui a dois meses, devendo retornar ao Brasil
somente em agosto do ano que vem.
“Quero seguir carreira acadêmica na área de Energias Renováveis e por esse motivo
escolhi a Universitat Politècnica de València. A Espanha é um dos países da Europa que
mais investe em pesquisa nessa área. A matriz curricular do curso é espetacular e por
isso se tornou a minha primeira opção para intercâmbio”, comenta Luan.
--

Professor relembra participação em Olimpíada de Matemática do
Singular
Felipe Keller Ariza comemora oficialmente, em agosto deste ano, quatro anos como
professor de Física da rede. Porém, a história dele com o Singular teve início há mais
tempo, antes ainda de ingressar como plantonista do colégio e do cursinho, em 2007.
Recentemente, o professor encontrou um certificado que atestava sua participação na III
Olimpíada de Matemática da Região do ABC, em 1997. Emocionado, divulgou a foto
no Facebook para compartilhar a lembrança com os amigos. Apesar de não ter sido
aluno, Felipe considera este como um dos primeiros contatos com a rede de ensino.
“Na época, o Singular organizava as olimpíadas (de Matemática) e uma das fases da
prova era no colégio. Eu estava na sexta série, atual sétimo ano”, comenta o professor.

-Singular Rock Festival 2015 abre inscrições
Já foi dada a largada para a 5ª edição do festival de bandas promovido pelo Colégio e
Cursinho , o Singular Rock Festival. Os professores Marcel Xavier, Caio Zampol e
Anderson Gisoldi estão organizando os preparativos.
Para contribuir com a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais, todos os
integrantes de cada banda deverão doar 1 kg de ração animal (para cães ou gatos) para
validar sua participação. As inscrições para o festival poderão ser realizadas até 30 de
junho e o regulamento já está disponível no portal www.singular.com.br.

-Equipe de corrida do Singular faz primeira prova
O Grupo de Corrida e Caminhada Singular Boa Prova, coordenado pelos professores
Ricardo Bonelli, Enzo Marcon Takara e Mayara Vinha, participou de seu primeiro
evento, o Run the Night.
A corrida noturna foi realizada no último dia 30 de maio, na USP, e contou com a
presença de mais de 20 participantes da equipe, que compareceram com a camiseta
oficial do Singular Boa Prova.
Segundo o professor Ricardo, eles já planejam participar de uma próxima corrida, desta
vez diurna. Além disso, todos os sábados o grupo se reúne às 8h30 no Parque Celso
Daniel para se exercitar e divulgam todos os eventos na página oficial da equipe no
Facebook.
--

Localizando Singularianos
Maria Cristina Reschini Jemengovac estudou no Colégio Singular Santo André
de 1981 a 1983. Cursou Educação Física na PUC-Campinas e pós-graduou-se em
Educação Física Adaptada, na Universidade Metodista de Piracicaba.
Já atuou como professora de Educação Física em colégio particular e há 25 anos é
funcionária da Prefeitura de Santo André, além de lecionar em sua área para alunos
surdos em escola municipal de Diadema.
“O Singular foi uma escola marcante na minha vida. E com certeza, além de um ensino
de primeira, o que eu ganhei de mais gratificante foram amigos. Com muitos convivo
até hoje. E não tive dúvida no momento de escolher o Singular para minha filha cursar o
Ensino Médio. Hoje ela está no quinto ano de Arquitetura na Unesp”, destaca Maria
Cristina.
Contato: https://www.facebook.com/cristina.reschini/friends_all

-Atualmente na Comunicação Interna da Editora Abril, Aline Maion já passou também
pela Braskem e Petrobras. Formou-se no ano passado em Relações Públicas na
Universidade Metodista e estudou um semestre do curso em Santiago, no Chile. Para
ela, ter participado de atividades que o Singular desenvolve com os alunos sobre
profissões foi extremamente importante na escolha de sua carreira.
“Não sabia ao certo o que queria estudar na faculdade. Mas depois que conheci uma
profissional da área de Relações Públicas em um encontro no Singular, saí decidida. E
sou muito grata a ela. Sou apaixonada pela minha profissão”, comenta Aline, que
ingressou recentemente no curso de Jornalismo, também na Metodista.

Aline é ex-aluna do Ensino Fundamental I do Liceu Monteiro Lobato e do Ensino
Médio do Colégio Singular de Santo André, em que estudou entre 2008 e 2010. Ela
conta que as vivências da época como singulariana “dariam um livro”. “Foi a melhor
parte da escola que eu tive”, destaca.
Contato: aline.maion@abril.com.br

-Alex Soares foi aluno da turma de 2001 da unidade Santo André do Colégio Singular.
Na época, ele também fez o Técnico em Informática, com duração de quatro anos. E foi
justamente com as aulas de editoração gráfica do curso que seu lado criativo despertou,
assim como o interesse pelas artes digitais.
Formado em Publicidade e Propaganda pela USCS em 2011, Alex não parou de
aprofundar e ampliar seus conhecimentos técnicos desde então. Em sua carreira, já
prestou serviços para a Basf e PulsarTec, em que fornecia soluções de TI para empresas
como HP, Dell e Rede Globo. Atualmente, é designer gráfico e desenvolve campanhas
publicitárias na Incorporadora Patriani, que mesmo recente já é referência no segmento
de construção civil.
“O curso técnico em Informática do Singular foi muito importante para chegar onde
estou, pois despertou essa paixão pela área criativa e o caminho que eu deveria seguir.
[A informática] está presente no nosso dia a dia e quem domina alguns pontos já pode
se considerar diferenciado na maioria dos segmentos, mas no meu caso foi essencial
para desenvolver as primeiras habilidades”, destaca Alex.
Contato: alexsansrs@hotmail.com

-Entre 1989 e 1992, Liza Araújo Botelho foi aluna do Colégio Singular de Santo André.
Formada em Odontologia pela Universidade Metodista, já atuou em sindicato e,
posteriormente, em consultório próprio por 15 anos. Atualmente, administra os negócios
da família.
“O Singular foi, sem dúvida, a melhor época de minha vida. Lá tive meus melhores
amigos e os momentos mais inesquecíveis. As festas eram muito esperadas por todos.
Tudo era especial, desde os professores até as feiras de ciência, jogos e gincanas.
Qualquer evento era uma festa”, comenta Liza.
Contato: https://www.facebook.com/liza.araujobotelho?fref=ts

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

