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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:
Câmara Municipal de Santo André homenageia Liceu Monteiro
Lobato
No início do mês, o Liceu Monteiro Lobato foi homenageado na Câmara Municipal de Santo
André pelos seus 50 anos de fundação. A iniciativa de promover a sessão solene partiu do
vereador e ex-aluno do Singular, Edson Sardano.
O evento foi prestigiado por aproximadamente 150 convidados,
entre diretores, professores e funcionários, e contou com a presença
do fundador da instituição, professor Pedro Jorge, e seus
familiares.

ESPA promove Feira de Adoção e 8ª Cãominhada
Sempre engajada em sua área de atuação, a ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos
Animais participará de dois eventos importantes nas próximas semanas: a Feira de Adoção e a
8ª Cãominhada.
No sábado (27 de setembro) das 10 às 15 horas, acontece a Feira
de Adoção no Parque Central de Santo André (Rua José Bonifácio
– Vila Assunção). Na última edição do evento foram adotados 40
animais, entre cães e gatos, e nos últimos três meses essa iniciativa
proporcionou um novo lar para 158 bichos.

A ESPA também é presença confirmada na 8ª Cãominhada de Santo André, que será no
domingo seguinte (4 de outubro) a partir das 9 horas no Paço Municipal (Praça IV Centenário –
Centro). Cerca de 1,2 mil pessoas devem comparecer ao evento.

Curiosidades Singulares...
Singularianos têm aula prática na Faculdade de Medicina do ABC
O Projeto Medicina proporcionou aos vestibulandos uma rica aula de
conhecimentos, que foi muito além das apostilas. Os estudantes
participaram de uma aula especial sobre sistema cardiorrespiratório,
conduzida pelo professor doutor Onésimo Duarte Ribeiro Júnior, nas
dependências da Faculdade de Medicina do ABC.
Na ocasião, foram passados alguns procedimentos técnicos da área médica,
como a massagem cardíaca, e os alunos também visitaram os laboratórios da faculdade,
inclusive o de anatomia.

Professor reencontra ex-aluna em lançamento de livro
O professor e coordenador de Esportes e Eventos do Singular, Décio
Cataruzzi, participou recentemente do lançamento do livro Atletas
Olímpicos Brasileiros, em que foi homenageado por sua
participação nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972,
como jogador da Seleção Brasileira de Voleibol.
Uma das colaboradoras da obra é a ex-aluna Natália Quintilio, que
se formou na unidade Santo André em 2000. “O livro foi escrito pela
pesquisadora Katia Rubio, do Grupo de Estudos Olímpicos da USP, do qual sou integrante.
Nossa intenção foi resgatar a identidade de todos esses atletas”, comenta.
A obra levou 15 anos para ser escrita e reúne as histórias dos 1796 atletas brasileiros que
atuaram nos Jogos Olímpicos entre 1920 e 2012. Para o professor Décio, trata-se de um
reconhecimento de todos que se esforçaram muito para chegar a uma olimpíada.
Ele jogou profissionalmente por 21 anos e chegou a participar também do Mundial na Bulgária
e do Pan-Americano, em Cali, na Colômbia. “Em 1972, nossa equipe ficou em oitavo lugar e
tenho certeza que fomos os desbravadores e abrimos os caminhos para que a nossa seleção
brasileira pudesse chegar no lugar de destaque onde se encontra hoje”, acrescenta.

Singulariano é destaque no corpo docente da USP
Antes de atuar na FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo) como professor, Bruno
Meirelles Salotti teve uma relação muito próxima com essa profissão no
Singular.
Além de ser filho do ex-professor de Inglês do Singular Luiz Fernando, ele
passou boa parte de sua vida estudando no Liceu Monteiro Lobato, Colégio de 1992 e 1994 - e Cursinho no ano seguinte. Ingressou na FEA-USP cursando Ciências
Contábeis e, em seguida, fez Mestrado e Doutorado pela mesma instituição.
Entre suas experiências profissionais está inclusive o Singular. “Lecionei a disciplina
contabilidade geral no curso preparatório para concursos públicos na unidade São Bernardo. Foi
muito marcante, pois passei a dividir o espaço junto a colegas que foram referências para mim,
como os professores Yugi, Enzo, Marcel e tantos outros queridos mestres”, conta.

Após descobrir que sua vocação é de fato a docência, Bruno se dedica à atividade por cerca de
15 anos, boa parte desse tempo na FEA-USP. “Já recebi 18 prêmios de desempenho didático,
fui professor homenageado e também paraninfo em formaturas. A cada semestre, me dedico
para levar aos alunos uma formação de qualidade e prepará-los não somente para o mercado,
mas para a vida”.

Evento pedagógico reúne educadores de escolas parceiras
A 11ª edição do Encontro de Educadores de Escolas Parceiras do Singular
foi um sucesso e lotou o ginásio poliesportivo do Singular Júnior.
Sob o tema Alegria e Reflexão, o foco do evento foi discutir práticas
significativas na Educação Infantil por meio de diversas atrações e
minicursos que puderam proporcionar a troca de experiências entre os
profissionais envolvidos e momentos de aprendizado e diversão.

Tardes Astronômicas reforçam conhecimentos em Física Quântica
Na última semana, o Singular realizou as tradicionais
Tardes Astronômicas, conduzidas pelo professor Flávio
Alarsa. Desta vez, o projeto abordou como tema a Física
Quântica e reuniu muitos alunos do Ensino Médio
interessados em conhecer melhor ou atualizar seus
conhecimentos sobre o assunto.

Localizando Singularianos
Thais Cristina Rades estudou no Liceu Monteiro Lobato em 1987 e
passou os anos de 1989 a 1991 na unidade Santo André. Formada em
Educação Física, Psicologia e Pedagogia pela Unicamp, possui
especialização em Educação Física Escolar e é mestranda em Educação
pela PUC-SP.
Iniciou sua carreira como monitora de Biologia no Colégio Singular
Santo André e São Bernardo em 1992. Trabalhando há 23 anos na área da Educação, hoje é
professora efetiva do Governo do Estado de SP, já tendo ocupado funções de coordenadora
pedagógica e vice-diretora, e também atua em cursos à distância de formação de professores e,
como psicóloga, atende em consultório particular desde 2001.
“Falar sobre o Colégio Singular é relembrar uma das melhores épocas da minha vida, já que ali
fiz amigos que trago até hoje. São tantas as lembranças, como aluna e funcionária, que poderia
escrever um livro de bons momentos e aprendizagens. Sou fã dessa galera. Não posso deixar de
citar o professor Beto, de Física, pois, para mim, sempre foi um modelo de seriedade e
compromisso com o que faz”, recorda Thais.

Contato: thais.rades@hotmail.com

Patrick Saint Martin foi aluno do Singular de Santo André entre os
anos de 2005 e 2008. Formou-se em Jornalismo na Universidade
Católica de Brasília, mas já havia tido a experiência de atuar como
radialista no próprio colégio.
“Disseram que os três anos no Singular seriam os melhores da minha
vida, e ali encontrei verdadeiras amizades, aprendi a ser quem sou e
quem gostaria de ser e, como profissional tive minha primeira experiência na Rádio Singular,
onde descobri o que queria para minha carreira”, comenta Patrick, que já foi produtor da TV
Bandeirantes e atuou como repórter e apresentador da rádio Transamérica FM de Brasília. Hoje
faz intercâmbio no Canadá e se interessa por ser correspondente internacional.
“A Rádio Singular ia ao ar todos os dias durante os intervalos e, nas sextas-feiras,
entrevistávamos um professor na biblioteca. Tínhamos uma plateia muito animada. Hoje, eu só
tenho a agradecer, especialmente ao professor Décio, grande incentivador da nossa rádio”.

Contato: https://www.facebook.com/patrick4cartolas?fref=ts
A ex-aluna Izabela Feitoza Barbirato estudou no na unidade Santo
André do Colégio entre 2001 e 2003. Depois, formou-se em
Administração com ênfase em Comércio Exterior na Universidade
Metodista e terminou sua especialização em Logística na Zuyd
Hogeschool, em Maastricht, Holanda, há cerca de dois meses. Em 2006,
morou em Londres, na Inglaterra, e estudou o idioma local. Quando
retornou, atuou em diversas empresas multinacionais e nacionais também.
“Tive muitas experiências legais no Singular e meu amigo Bruno Pegoraro, que recentemente
participou do SR, comentou uma das mais marcantes: quando nós dois demos aula de inglês
para a turma - o que tecnicamente seria um castigo, pois estávamos conversando durante a
explicação da professora, mas acabou se tornando uma aula interessante para nossos amigos.
Guardo com carinho todos os momentos e pessoas que conheci naquela época”, relembra
Izabela.

Contato: izabela.barbirato@gmail.com
Lúcio Goldfarb passou os três anos do Ensino Médio na unidade Santo
André, entre 1986 e 1988. Assim que saiu do Singular, ingressou no
curso de Publicidade e Propaganda na ECA-USP (Escola de
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo).
Hoje atua como diretor de filmes publicitários, tendo em seu currículo
campanhas de marcas como Microsoft, Dell, Nokia, Toddy, Sesc e
Vult. No último ano, Lúcio publicou um livro infantil e já trabalha para
transformar a história em uma série para TV.

Contato: luc.goldfarb@gmail.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

