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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:
University of Missouri é nova parceira do Singular

Desde 2013, obter o duplo diploma do Ensino Médio – americano e
brasileiro - sem sair do país é realidade no Colégio Singular, por meio do High School. A partir de 2016, o
programa estará ainda melhor, com o convênio da University of Missouri - uma das 100 melhores dos EUA e
único mantido por seu College of Education - uma das 30 melhores faculdades dos EUA.
O programa é opcional para o aluno a partir do 9º ano, que precisa ter boa base do idioma inglês e ser
aprovado no exame de admissão. As aulas ocorrem em um ambiente de imersão, com professores de língua
nativa inglesa e na grade estão matérias como Oratória, Debate, Literatura, Economia, Marketing, História,
Governo, Redação para o Pensamento Crítico, Saúde, Planejamento de Carreira, Preparação para a
Universidade, entre outras.
Segundo Valquíria Wong, coordenadora do curso, o novo convênio é muito parecido com o Anglo e segue o
conceito de aula dada, aula estudada e ainda tem como grande diferencial suporte pedagógico on-line, de
uma equipe direta da University of Missouri.

Curiosidades Singulares...
Amarelinhos cheios de energia

Quem é ex-aluno certamente se lembra da Equipe dos
Amarelinhos, aquele pessoal animado que a cada vestibular está presente nos principais locais de prova
levando conforto, tranquilidade e segurança aos estudantes.
Desde o último dia 8 de novembro, a Equipe está na ativa e já acompanhou os vestibulandos nas provas da
Medicina da USCS, 1ª fase da Unicamp e Unesp. Neste domingo (29/11), será a vez de marcar presença na
primeira fase da Fuvest e quando os portões se fecharem, todos serão recebidos pelos diretores Paolo
Gambogi e Paulo Roberto De Francisco para o tradicional churrasco de confraternização na unidade Santo
André.

Professores-DJ´s comandam Sexta Aula
Em um ritmo leve e descontraído, os coordenadores Marcel Xavier, Caio Zampol e Anderson Gisoldi
receberão os vestibulandos neste domingo (29/11) a partir das 20h30, na Loop Music, em Santo André, para a
Sexta Aula – After Fuvest.
Durante o evento a palavra de ordem será descontração, aliada a boa música que estará por conta das bandas
dos professores The Teacher’s Fire Band e Os Metonímicos e as pick-ups serão comandadas pelos
professores-anfitriões Marcel e Caio, Gabriel Zampol e Kleber Thomé.

Telescópios gigantes encantam professor

O Atacama, no Chile, mais precisamente São Pedro de Atacama é um
deserto de contrastes e extremos, que sempre despertou a curiosidade do professor Flávio Alarsa (Física), que
recentemente aceitou o convite da Fundação Marcos Pontes – de caráter científico e educacional - para
explorar a região, em companhia do atual astronauta brasileiro Marcos Pontes e do futuro Marcos Roberto
Palhares.
Por lá, conheceu o Observatório Alma, situado a 5 mil metros de altitude. O VLT - Very Large Telescope, uma
instalação do ESO - European Southern Observatory, com centro de operações na Alemanha, que consiste o
maior conjunto de telescópios ópticos do mundo e fica em Cerro Paranal – uma montanha de 2,6 mil metros
de altura. Próximo ao VLT está sendo construído o European Extremely Large Telescope (E-ELT), telescópio
de grandes dimensões que permitirá observar o universo com ainda mais detalhes do que o Espacial Hubble.
Segundo Flávio ele também conheceu a Cúpula-Oasis, uma imagem que veremos no planeta Marte daqui
algumas centenas de anos e onde vivem mais de 300 pessoas. “Faz jus ao nome, pois é uma cúpula, que se
transforma num verdadeiro oásis”, relata.

Torneio de Xadrez para sair da rotina

Os últimos dias foram bastante corridos para o professor Carlos Daniel
Kochenborger , que esteve envolto com o tradicional Torneio de Intersingular de Xadrez. Segundo ele, o
xadrez é uma antiga e interessante arte-jogo-ciência, que além do caráter lúdico, desenvolve a capacidade de
concentração e reflexão mental, memorização, raciocínio lógico, elaboração de estratégias e tomada de
decisões.

Coordenadora comemora sucesso nas olimpíadas do conhecimento

Por mais um ano os singularianos mostraram que são feras quando o
assunto é Olimpíadas do Conhecimento. Recentemente, os alunos Pedro Jun Kato e Vivian Garcia Silva
fizeram bonito durante a 1ª Olimpíada Brasileira de Geografia e garantiram medalhas de prata e bronze,
respectivamente.
E quem não esconde o orgulho dessa turma é a coordenadora do projeto de treinamento para Olimpíadas
Acadêmicas Raika Tkatschuk. “O Singular está sempre muito bem representado, nossos alunos dão um
verdadeiro show e o número de medalhas só aumenta”, revela.
No total são 211 medalhas conquistadas em diversas competições e este número só tende a aumentar, já que
alguns resultados ainda não foram divulgados.

Do Singular para o mundo

O Colégio Singular está em festa! O motivo de tanta alegria é a aluna Bruna
Yumi Takahashi, da 1ª série do Ensino Médio noturno da unidade Santo André, que aos 15 anos de idade,
acaba de ganhar o título de primeira brasileira campeã mundial de Tênis de Mesa.
A conquista do título veio com o Desafio Mundial de Cadetes, disputado no início do mês em Sharm ElSheikh, no Egito e o próximo desafio da atleta acontecerá de 29 de novembro a 6 de dezembro, quando estará
na França para disputar o Mundial Juvenil de Tênis de Mesa.

Localizando Singularianos

Engenheiro Químico formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, Thiago Eithi Utsumi
estudou no Colégio Singular de 2002 a 2004 em Santo André. No último ano de Ensino Médio, fez um
intercâmbio para os Estados Unidos e retornou posteriormente ao Brasil.
Na Basf, maior empresa química do mundo, foi desde estagiário a engenheiro de atendimento a emergências
químicas e estruturais e hoje é supervisor responsável pelas produções das Fábricas de tintas Automotivas.
Durante a faculdade, foi presidente do Centro Acadêmico da Escola de Engenharia Mauá.
Segundo Thiago, os anos em que esteve no Singular foram ótimos e especiais. “Muitas histórias, muitas
risadas, muitas provas e, com certeza, muitas amizades. Aulas históricas de física com o professor Anderson
Piffer, e as aulas de química com o professor Raimundão, que nos ensinou que no final tudo não passava de
uma regra de 3. Sem falar nos bailes do Singular, esses eram épicos. Grande parte dessas histórias foram ao
lado dos meus amigos Filipe Domingues, Bruno Coimbra Macedo e Arthur Ramos”, relembra.
Contato: t_eithi@hotmail.com

A ex-aluna Paloma Muneratto estudou na unidade São Bernardo do Colégio entre
1992 e 1994. Formada em Comunicação Social e Marketing pela ESPM e MBA em Marketing no INPG –
Business School.
Iniciou sua carreira como estagiária no Ibope Pesquisa de Mídia e, posteriormente, assumiu o cargo de
assistente de mídia. Após a experiência, decidiu se dedicar ao sonho de trabalhar com filmes e ingressou na
PlayArte Cinemas, passando pela Columbia Pictures, Imagem Filmes e, em 2009, foi contratada como
coordenadora de Marketing na Walt Disney Company. Depois, foi para Ghent, na Bélgica, onde estudou
Holandês e desde o último ano está novamente no Brasil.
“O Singular foi a melhor época da minha idade escolar. Algumas das aulas que mais lembro com saudades são
as do saudoso Yuji, do professores Sandro, Rose (que me disse que eu tinha talento para direção artística
depois de um trabalho em grupo sobre teatro), João, Miriam, Raimundo, Egídio, Ana Lucia, Marco Polo,
Rogerinho, Paulo, Enzo, Carla, Marcelo Ribeiro, Beto, Boca, Calil e Zezé”, destaca.
Contato: paloma_muneratto@hotmail.com

Camilla Cavalcanti Rosa Bianchini estudou no Colégio Singular em Santo André
entre 2004 e 2007. Formada em Medicina Veterinária pela Unisa (Universidade de Santo Amaro), a ex-aluna
também é especializada em Clínica Médica de Cães e Gatos pela Anclivepa-SP e atualmente participa de
cursos intensivos nas principais especialidades clínicas nessa mesma instituição.
Durante a graduação, estagiou em hospitais veterinários de São Paulo e também nos das universidades
Anhembi Morumbi e Santo Amaro. Depois de concluir o curso, trabalhou em pet shop e outros hospitais, e
hoje é médica em uma clínica veterinária.
“Acredito que a coisa mais importante que levei dos anos de Singular foram pessoas que estão ao meu lado até
hoje. Este ano, me casei com um dos meus amigos de sala, o Herlon Cardoso Bianchini, e tive o prazer de ter
dois outros amigos no altar como meus padrinhos, o Renan de Brito Lopes e Lucas Filippelli”, pontua.
Contato: https://www.facebook.com/vet.camilla

Entre 1987 e 1989, João Adriano Siqueira foi aluno do Ensino Médio do
Colégio Singular de Santo André. Prestou Fuvest e foi aprovado em Medicina na Santa Casa de São Paulo,
onde estudou o curso por um ano. De acordo com ele, foi o tempo “suficiente para perceber que não era o que
queria”, e então fez Bacharelado em Música na FMCG (Faculdade de Música Carlos Gomes).
Há mais de 20 anos, atua como músico profissional e professor de música no Brasil e na Europa, tendo
acompanhado artistas como Vanessa Gerbelli, Luiza e Zizi Possi, Eduardo Araújo, Nanne Grönwall (Suécia) e
Patrik Eriksson (Finlândia), com os quais teve a oportunidade de gravar CDs e DVDs e viajar a trabalho por
várias cidades e países. Também lecionou em escolas importantes do Brasil, como o CLAM e Sons, e é
compositor e produtor musical.
“O colegial foi um período muito feliz, tenho boas lembranças de uma turma que era especialmente agradável
e muito unida. Destaques especiais para algumas festas temáticas (tipo anos 60) e para a viagem de formatura
do terceiro ano, que foi incrivelmente divertida. Participei de várias bandas com pessoas do Singular e que até
hoje são bons amigos. Era bacana ver também a banda dos professores”, recorda-se.
Contato: https://www.facebook.com/adriano.siqueira.music

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 Tkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

