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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:
Educação Infantil do Liceu Monteiro Lobato ganha novo espaço
Na volta às aulas do segundo semestre, os alunos da
Educação Infantil e do período integral do Liceu Monteiro
Lobato foram surpreendidos com o novo espaço da unidade,
fruto da ampliação que gerou muito mais conforto e
comodidade às crianças.
A nova área foi construída de forma sustentável, com arquitetura moderna e arrojada
que permite iluminação natural por longos períodos, além de contemplar arejadas salas
de aula, brinquedoteca, dormitório, sala de informática, sanitários com banheira e
chuveiro, cozinha, refeitório, espaço cultural, miniquadra poliesportiva e parque.

Expansão do setor de cosméticos impulsiona mercado e Singular lança
curso na área
O Brasil é o terceiro país que mais consome produtos de
beleza no mundo e emprega cerca de 5 milhões de pessoas
nesse segmento. Na contramão da má fase da economia, o
setor de higiene, perfumaria e cosméticos continua em alta
no mercado e, engajado neste cenário, o Colégio Singular
aposta em um novo curso, com foco em Cosméticos.

As aulas começam ainda este mês e serão ministradas por químicos capacitados e
também professores do curso técnico de Química. Durante o curso, os alunos
aprenderão a fabricar perfumes, xampus, condicionadores, cremes faciais, hidratantes e
loções, além de conhecerem a produção comercial e industrial de cosméticos. Para se
inscrever, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 4990-2000 –
ramais 203 e 204.

Curiosidades Singulares...
Professor participa de maratona nos Estados Unidos
Integrante do Grupo de Corrida e Caminhada Singular Boa Prova, o
professor Enzo Marcon Takara não deixou de se exercitar nas
férias e participou até de corrida internacional. A Peachtree Road
Race é realizada tradicionalmente em Atlanta no feriado americano
de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, e o
percurso é de 10K.

Sexta Aula reúne 500 pessoas em baile de máscaras
A última edição da Sexta Aula trouxe um carnaval fora de época para os participantes
do evento. Como o tema foi Baile de Máscaras, o que não faltou foi diversão na festa,
que reuniu aproximadamente 500 pessoas e teve como atração as bandas The Teacher´s
Fire Band e Os Metonímicos, formadas por professores,
além dos DJ´s professores Caio Zampol e Marcel Xavier
e dos DJs Gabriel e Rob Oliveira.
O evento foi realizado no Loop Music, em Santo André, e
a próxima edição da Sexta Aula deve acontecer entre
outubro e novembro.

Após sucesso no Pan, ex-aluno mira Jogos Olímpicos de 2016
Depois de conquistar 26 medalhas, sendo 10 de ouro, a equipe brasileira de natação
ainda colhe os frutos do bom rendimento nos Jogos Pan-americanos de Toronto, no
Canadá. O grupo contribuiu reforçando o quadro de medalhas do Brasil, que encerrou o
Pan como terceiro colocado. Responsável por parte desse sucesso, o ex-aluno do
Singular Fernando Vanzella, formado em 1984, é treinador da Seleção Brasileira
feminina de Natação desde 2012.
Muitos dos atletas que se destacaram na competição foram
treinados pelo singulariano, como Etiene Medeiros, Thiago
Pereira, Joanna Maranhão, Daynara de Paula, entre outros.
“Acredito que vamos fazer a melhor participação em jogos
olímpicos no Rio-2016, atingindo muitas finais e uma vez
estando nelas vamos brigar pelas medalhas”, projeta Fernando.

Diretor representa Singular em viagem internacional
Recentemente, o diretor do Colégio Singular São
Caetano, Antônio Marchesan (Toninho),
representou a rede de ensino numa viagem
educacional organizada pelo Sindicato das Escolas
Particulares do Estado de São Paulo aos Emirados
Árabes, Singapura, Tailândia e Coréia do Sul.
Durante a viagem, trocou experiências com várias
escolas dos países visitados, envolvendo desde a educação infantil até o ensino superior.
“Conhecer lugares tão diferentes foi muito importante para adquirir conhecimento sobre
todo o funcionamento do sistema de ensino aplicado nessas regiões, cujo destaque nos
rankings de educação na última década foi excelente”, concluiu o diretor.

Localizando Singularianos
Wesley Webber ingressou no Singular Júnior em 2000 e se formou no colégio em
2008, na unidade Santo André. Graduado em Publicidade e Propaganda pela Cásper
Líbero, atualmente cursa pós-graduação em Administração na
Fundação Getúlio Vargas. No início da carreira, faltando pouco
tempo para completar um ano como estagiário na General Motors,
Wesley conseguiu seu primeiro emprego em uma empresa
multinacional de pesquisa de mercado, onde atua como analista.
“Tenho ótimas lembranças do Singular. Competi no futsal em todos
os anos que estudei e até hoje mantenho amizade com o professor
Marcão, que foi meu treinador. Praticamente todos os professores que tive o prazer de
ter aula me ensinaram algo que utilizo até hoje. E essa é com certeza a melhor
lembrança que tenho da escola em si, os professores”, comenta.
Contato: wesleywebber1701@hotmail.com
Aluna do Colégio Singular de Santo André entre 2006 e 2009,
Isadora Bagnariolli Petinari cursou Gestão e Análise Ambiental
com especialização em geoprocessamento na Ufscar. Atuou na
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em
diversos projetos que, segundo ela, proporcionaram muito
conhecimento e amadurecimento para a carreira profissional. Fez
intercâmbio e foi efetivada em uma empresa multinacional em
Massachusetts, onde trabalha hoje com sensoriamento remoto e
sistemas de informação geográfica.
“O Singular foi muito especial pra mim. Lembro que eu queria fazer Geografia em
razão das aulas da professora Rose e Biologia por causa da professora Nair, e acabei
pegando o meio termo das duas ao escolher minha profissão. Conheci pessoas incríveis
que me apoiaram em momentos que eu não esperava e são amigos até hoje. Sinto falta
do Brasil, espero voltar em breve para poder dar uma passadinha no Singular”.
Contato: https://www.facebook.com/isadora.petinari

De 1985 a 1988, Luciana Pimenta Nóbrega foi aluna do Colégio Singular de Santo
André. Graduou-se em Odontologia pela Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, e
passou a exercer a profissão por 10 anos no município andreense. Fez especialização e
pós-graduação na APCD (Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas), e hoje é
especialista em Ortodontia e Disfunção de ATM e Dores Orofaciais,
atuando em Minas Gerais há 15 anos.
Segundo Luciana, a época como singulariana foi uma das melhores de
sua vida. “Foi um período recheado por belas experiências
proporcionadas por um colégio criativo e estimulante, com teatro,
cinema, literatura, música. Amei estudar nesse colégio e as
recordações são maravilhosas”.
Contato: https://www.facebook.com/luciana.nobrega.92?fref=ts
Allan Rodrigo Dei Tosi dos Santos, que foi aluno da unidade Santo André do colégio
de 2002 a 2005, formou-se em Análise de Sistema e Tecnologia da Informação pela
Fatec de São Caetano. Consolidou sua carreira basicamente como servidor público na
área de informática, atuando no Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental
de Santo André), Itesp (Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e hoje
trabalha na Prodam (Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Município de São Paulo) como Analista de Sistema.
Para ele, ter estudado no Singular foi importante para sua vida. “Foi
ótimo, levei uma grande carga de conhecimentos que foi a base do
meu desenvolvimento pessoal, profissional e como cidadão. Tive
professores como Nilsão, Celso Galão, Baby e Viotti que eram
‘ímpares’ no seu modo de ministrar as aulas e tenho grandes
amizades que mantenho até hoje. Sempre que possível, nos
reunimos para lembrar das histórias da época de colégio”, recorda
Allan.
Contato: https://www.facebook.com/allan.rodrigo.31?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

