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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:
Aberta a temporada de aprovações
Quando o assunto é vestibular o Singular dá um show! Na última maratona de vestibulares
bateu recordes de aprovação e neste ano não será diferente. Na primeira fase da Unesp, Fuvest
e Unicamp o Singular garantiu mais de 650 aprovações.
Esses resultados são frutos do trabalho realizado ao longo do
ano, quem é ex-aluno sabe que os desafios dos vestibulares
são facilmente driblados pelos singularianos, que contam
com um ensino de ponta que envolve o professor, a
coordenação e o material pedagógico.

Curiosidades Singulares...
Unidade São Caetano ganha novo espaço
O Singular está sempre com novidades, seja na área
pedagógica, por meio de parcerias e novos cursos, ou nas suas
instalações. O exemplo mais recente é a unidade São Caetano
que ganhou mais de 500 metros quadrados em suas
dependências, beneficiando a turma do período integral.

Miniquadra poliesportiva para diversas modalidades; novo espaço para dança – com aplicação
de linóleo, espelhos e novo sistema de som; salas ambientes, além de uma interativa com
“brinquedão”, cinema, espaços para descanso, contos e leitura são alguns dos atrativos da
ampliação. O Singular Idiomas também foi contemplado com uma sala específica, totalmente
adequada às necessidades das aulas.
O período integral atende desde o 1º até o 7º ano e dispõe de diversas atividades voltadas para o
desenvolvimento físico e intelectual dos alunos – sempre supervisionadas por professores e
separadas por faixa etária. Em horário alternativo às aulas do curso regular, eles podem
desfrutar de momento de descanso, lições de casa, lanche e participam de atividades, como
natação em piscina aquecida própria, aulas de informática,
culinária, artes plásticas, ginástica rítmica, judô, circo,
teatro, dança, musicalização, artesanato, roda de leitura e
futsal, entre outras.
Recentemente as unidades Liceu Monteiro Lobato e
Singular São Bernardo também foram contempladas com
reforma e ampliações de espaço.

Time de universidade americana tem ex-aluno
O ex-aluno João Pedro Gomiero, que se formou em 2014 no Colégio Singular de Santo André,
está cursando o Ensino Superior nos Estados Unidos há cerca de
quatro meses e, desde então, tem dividido seu tempo de estudos com o
esporte. Isso porque, após alguns testes, conseguiu uma vaga no
Tigers, time titular de futebol da Campbellsville University, onde
estuda Business Managment e Sports Management.
“Sempre tive a ambição de estudar fora. Gosto de falar outro idioma e
de conhecer pessoas novas. Escolhi a Universidade de Campbellsville
porque oferece um bom currículo acadêmico e também tenho a oportunidade de jogar futebol de
alto nível aqui”, comenta.
De acordo com ele, o time vive um momento excelente e histórico. “Nessa temporada, o Tigers
já bateu alguns recordes interinos e é a primeira vez que participará de campeonatos nacionais
na Flórida”, explica João Pedro, que atua como meia esquerda e meia atacante na equipe.

Aplicativo Filho sem Fila agrada pais e reduz trânsito
O aplicativo Filho sem Fila, adotado na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental I do Singular Júnior, tem proporcionado
inúmeras melhorias aos pais, alunos, funcionários e, inclusive, à
cidade. Ao agilizar a retirada dos alunos com segurança e
comodidade, o recurso também contribui com a mobilidade
urbana, reduzindo o trânsito no entorno da unidade.
A fonoaudióloga Tânia Naba Gimenez é mãe de dois alunos do

Ensino Fundamental I e confirma a eficácia do aplicativo. “Ganhamos mais tempo e segurança.
Consigo acioná-lo antes mesmo de estar no trânsito e tem sido muito funcional para mim”,
comenta.
“O fato de o Singular incorporar essa tecnologia na unidade é um sinal de respeito com os pais e
alunos porque facilita a vida de todos e reforça a segurança das crianças. O aplicativo é
excelente, rápido e revolucionário”, ressalta o médico Carlos Eduardo Borges Rezende, pai de
uma aluna.

Professor detalha sua vivência internacional durante a Guerra Fria
Se as aulas de História já promovem uma viagem no tempo, imagine
aprender sobre o passado dos países com quem vivenciou de perto
fatos importantes para a construção do presente. Esse privilégio foi
concedido aos alunos do professor Marcos Lipas e também a quem
acompanha seus posts no Facebook, já que, recentemente,
compartilhou na rede social suas experiências internacionais da
década de 1980.
Quando tinha 19 anos, morou e estudou em um colégio interno
lituano na Alemanha Ocidental. Em 1984, participou de uma viagem para a União Soviética,
onde passou 12 dias na Lituânia com outros estudantes que, assim como ele, eram descendentes
de pessoas dessa região. “Naquela época, somente algumas cidades podiam ser visitadas por
turistas e praticamente só podíamos ir acompanhados por um
‘guia turístico’, que na verdade estava lá para controlar nossos
passos”, relembra o professor.
Segundo ele, esse tipo de monitoramento era comum e teve até
livros de História confiscados, já que eram proibidos na União
Soviética. “O conteúdo desses posts não é cobrado em provas.
Minha intenção é somente contar as impressões dos lugares que
visitei e despertar a curiosidade dos alunos pelo assunto, com
destaque para Revolução Russa e Guerra Fria”, explica Lipas.

--

Ex-aluno embarca com sucesso na aviação civil
Lucas Escudero, que se formou no Colégio Singular de Santo André em 2010, tem alçado voos
cada vez mais altos em sua vida. Desde a infância sonhando em ser piloto de avião, o ex-aluno
conseguiu, com muito esforço e dedicação, ir além de suas expectativas e hoje traz em sua
bagagem essa e outras conquistas.
Após ingressar na UFABC a fim de se formar em Engenharia Aeroespacial, Lucas iniciou um
curso de piloto privado, primeiro passo para quem quer seguir carreira na aviação civil, e desde
então a paixão falou mais alto. “Fui notando aos poucos que, por causa da universidade, sobrava
pouco tempo para a aviação, que sempre foi meu principal foco”,
explica sobre sua escolha de abrir mão da UFABC para se
dedicar somente à carreira de seu interesse.
Com mais tempo disponível, concluiu o curso de piloto privado e
deu início ao de piloto comercial, na EJ Escola de Aeronáutica
Civil. Oficialmente habilitado a atuar como instrutor, Lucas
voltou a apostar na atividade acadêmica e desde o ano passado
cursa à distância Ciências Aeronáuticas na Unisul (Universidade
do Sul de Santa Catarina). Além disso, participa com frequência

de palestras e capacitações na área.

Localizando Singularianos
A repórter da TV Globo Mariane Salerno foi aluna do
Singular de Santo André entre os anos de 1995 e 1997.
Cursou Jornalismo na Universidade Metodista e, antes de
ingressar na emissora, trabalhou em uma editora de
revistas e passou pelo canal National Geographic e
também pela rádio Jovem Pan.
“Minha experiência no Singular foi realmente única. O
Ensino Médio já é uma fase de transformações, de
formação de caráter, valores e base sólida de
ensino. Também é uma fase boa da vida, o início da
juventude e eu tive a oportunidade de viver esses momentos no Colégio. Fiz grandes amizades e
criei muito vínculo com a área de esportes da escola. Participei de todos os campeonatos
internos e externos e sempre foi muito bom, recebia deles muito carinho e incentivo”, relembra.
Ela também tem recordações de professores como o Marco Polo, que adorava mesmo
detestando Matemática, e a Zezé, uma das primeiras professoras a despertar na singulariana a
vontade de escrever, que hoje faz parte da sua profissão.
Contato: mariane.salerno@tvglobo.com.br
De 1985 a 1987, Ricardo Cokeli Vilani estudou na unidade Santo
André do Colégio. Cursou Relações Públicas, na Universidade
Metodista, e Administração, na Fundação Santo André. Trabalhou
em algumas multinacionais, entre elas a Bosch, já foi sócioproprietário de uma indústria de autofalantes automotivos e hoje tem
uma empresa que terceiriza a área comercial de outras companhias.
“Minha passagem pelo Colégio Singular foi maravilhosa. Grandes
lembranças, amigos e amigas que tenho até os dias atuais, além de
professores marcantes e festas muito especiais. Sinto falta do baile
dos anos 60 com a banda dos professores’.
Contato: https://www.facebook.com/ricardo.cokelivilani?fref=ts

A ex-aluna Mariana Lopes da Silva estudou no Singular-Anglo de São Bernardo em 2010 e
em São Caetano em 2011 e atualmente cursa o último ano de Ciências Econômicas na UFABC.
Iniciou sua carreira trabalhando no Colégio Singular (como professora substituta e plantonista)
e no Singular-Anglo (como plantonista) entre 2012 e 2013. Em seguida, estagiou na área de
Controladoria na Scania e hoje, estagia na mesma área na
Faurecia, após fazer um intercâmbio em Nova Iorque, nos
Estados Unidos, onde cursou Comunicação em Negócios.

A singulariana também tem um canal no Youtube (Mariana Lopes) e um blog (
www.aeconomiafeminina.com), cujo assunto principal é falar sobre Economia em uma
linguagem bem mais simples para maior acesso a não economistas, especialmente mulheres.
“As experiências no Singular foram de extrema importância para a minha formação pessoal e
profissional e o Cursinho me deu ferramentas e apoio para conquistar meu sonho de entrar para
uma universidade pública”.

Contato: mariana.lopesmls@gmail.com

Renan Sant'Ana frequentou o Colégio Singular de Santo André entre
2005 e 2007. Formou-se em Fisioterapia, na Unifieo (Centro
Universitário FIEO) – onde tinha bolsa integral por conta de sua nota no
Enem e de seu desempenho no vestibular –, e possui pós-graduação em
Fisioterapia Hospitalar e Reabilitação do Esporte, pelo Hospital Israelita
Albert Einstein. Atualmente, cursa MBA em Gestão e Marketing
Esportivo na Trevisan Escola de Negócios.
Após a especialização, aos 22 anos, Renan foi contratado como
fisioterapeuta do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, onde trabalha
até hoje. Antes disso, atuou no Instituto Vita, de reabilitação esportiva, e
em alguns clubes de futebol profissional.
De acordo com ele, o Singular foi inesquecível. “Fiz amigos que levarei por toda vida e a
experiência em sala de aula é indescritível. Joguei voleibol nos meus três anos de colégio com o
grande mestre Décio como treinador, tendo a oportunidade de ter sido capitão do time e levantar
o troféu de campeão de voleibol masculino dos Jogos Escolares no ano de 2007. O Singular me
abriu portas e deixou recordações que serão eternas”, comenta.
Contato: https://www.facebook.com/renan.santana.90

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

