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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.

Notícia em Destaque:
Singular utiliza aplicativo para reduzir trânsito na região
A fim de contribuir com a mobilidade urbana no entorno
da unidade, o Singular Júnior passou a adotar o aplicativo
Filho sem Fila, desenvolvido pela Intuitive Appz.
Com ele, quando o pai ou responsável estiver próximo da
escola, basta avisar que está chegando e o aluno já vai para a
portaria e fica aguardando junto com os funcionários. Todo o
processo é seguro e realizado por meio de senhas.
A novidade implantada será estendida posteriormente para o
Ensino Fundamental I e pode ser baixada gratuitamente na loja
Apple ou Android.

Curiosidades Singulares...

Festa Junina do período noturno seguiu tradição
No dia 24 de junho, quando é comemorado o Dia de São
João, foi realizada confraternização entre professores,
funcionários e alunos do período noturno da unidade Santo
André do colégio.
A Festa Junina seguiu a tradição e, além da típica dança de
quadrilha, o evento contou com a participação musical do
diretor José Carlos Fazzole, que tocou sanfona, como faz
todos os anos.

Aluna poetisa aposta em ultrarromantismo
Inspirada pelas aulas de Português da professora Milena,
Nathália de Pádua Olah, da unidade São Bernardo, escreve
poemas desde os oito anos de idade e desde então, a vocação
foi sendo aperfeiçoada. Hoje, a estudante se considera uma
poetisa ultrarromântica e tem alguns de seus poemas
publicados na página (http://w.tt/1RStqIl) do site Wattpad,
destinado a artistas
Os autores mais admirados por Nathália são Carlos Drummond de Andrade, Cecília
Meireles, Fernando Pessoa e, especialmente, Luís de Camões.

Professores partem de Minas Gerais a São Paulo em expedição
Os professores de Geografia Cleber e
Renato fizeram uma atividade diferente
no feriado de Corpus Christi. Eles fazem
parte do grupo GEO TRIP, que saiu em
uma expedição conhecida como “O
Caminho da Fé”, partindo de Estiva, em
Minas Gerais, com destino a Aparecida
do Norte, em São Paulo.
“O Caminho da Fé” do Brasil é inspirado
no milenar “Caminho de Santiago da
Compostela”, da Espanha, e foi criado
para dar estrutura às pessoas que fazem peregrinação, oferecendo-lhes os necessários
pontos de apoio.

Diretora do Singular participa de congresso internacional de saúde
Recentemente, a diretora administrativa do
Singular Júnior Rosana Vieira esteve
presente no IV Congresso Internacional da
Saúde da Criança e do Adolescente, sediado
na Faculdade de Saúde Pública da USP. Na
ocasião, ela ministrou a palestra ‘O processo
da leitura e escrita’ e este encontro permitiu a
troca de experiências entre os profissionais
participantes.

ESPA promove campanha que favorece animais no inverno
Com a chegada das temperaturas mais baixas, é preciso
lembrar que os animais também ficam vulneráveis ao
frio. Pensando nisso, a ESPA – Equipe Singulariana de
Proteção aos Animais já iniciou a Campanha de Inverno
a fim de arrecadar cobertores e roupas para os pets. Para
colaborar com a ação basta deixar as doações em

qualquer unidade do Colégio ou Cursinho.

Localizando Singularianos
De 2000 a 2007, Thaís Vallim Castanheiro foi aluna do Liceu
Monteiro Lobato. Entre 2008 e 2010, passou pela unidade Santo
André do colégio e, em 2011 fez o cursinho. Atualmente, a exaluna cursa o último ano do curso de Editoração na USP. Thaís
já atuou na empresa júnior do curso da própria universidade, foi
coordenadora do Fórum de Editoração – que, segundo ela, é um
dos maiores eventos da área editorial no Brasil e hoje é estagiária
em um estúdio.
“Os anos de colégio foram ótimos e meus melhores amigos
conheci nessa época. Os bordões dos professores são
inesquecíveis, como o do Raimundo falando para a ‘turma da cópia’ deixar a data à
lápis para o ano seguinte, ou o Flávio e a teoria da Bela Adormecida”, relembra Thaís,
que também fez parte do Teatro Singular.
Contato: thais.castanheiro@gmail.com

Victor Tranguetta iniciou seus estudos na rede ingressando no
oitavo ano do Liceu Monteiro Lobato, em 2005. Depois fez o
Ensino Médio no colégio e o cursinho Singular-Anglo também.
“Sempre adorei fazer parte do mundo Anglo e ser mais um
estudante da instituição que sempre me ajudou”, comenta.
Formado em Publicidade e Propaganda na PUC-SP, Victor
terminou seus estudos em 2014 e já passou por algumas agências
importantes da área.
Sobre os anos como singulariano, relembra as atividades esportivas. “Fui muito ativo
nos Jogos Escolares , conquistando o primeiro lugar por dois anos seguidos em
basquete.”
Contato: https://www.facebook.com/vtraguetta?fref=ts

Aluna do colégio de Santo André entre 1983 e 1985, a bacharel em
Relações Públicas Fernanda Ivana Piva, formada pela
Universidade Metodista, atuou por 25 anos na área administrativa.
Porém, o rumo que sua carreira tomou foi bem diferente do que já
havia feito até então. “Mudei radicalmente minha atividade
profissional. Sou personal organizer e designer de interiores. Tenho
minha própria empresa no ramo e amo o que faço”, comenta.
“Minha passagem pelo Singular foi muito feliz. Posso afirmar que
foram os melhores anos da minha vida acadêmica”, recorda Fernanda, que destaca as
aulas dos professores Yuji Gombata e João Bonturi.

Contato: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001903392157

Em 2009, Claudevan Alencar Rodrigues foi aluno do cursinho de
Santo André e nos três anos seguintes atuou como plantonista de
História e Geografia no Colégio Singular da mesma cidade. Ele está
concluindo o curso de Licenciatura e Bacharelado em História na
Fundação Santo André e entrega sua monografia ainda este ano.
Para ele, ter passado pela rede foi algo extremamente positivo. “A
experiência de trabalhar no Singular foi muito importante para
minha profissão, pois abriu muitas portas. Trabalhar no Singular
significa que se trata de um profissional diferenciado. O ambiente
era muito legal e sinto falta do clima de amizade e dos amigos que conheci, além da sala
dos professores e toda aquela equipe de excelentes professores”, diz Claudevan.
Contato: https://www.facebook.com/claudevan.alencarrodrigues?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: flavio.alarsa@gmail.com / 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

