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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:
Show de aprovações é no Singular
Estão sendo divulgadas as listas dos vestibulares mais concorridos do País e novamente o Singular fica com a
sensação de dever cumprido, já que o número deve ultrapassar a marca de 1,3 mil aprovações.
Até o momento são cerca de 50 aprovações em Medicina; mais de 250 no SiSU – Sistema de Seleção
Unificado, sendo 122 na UFABC – Universidade Federal do ABC; mais de 130 na Fuvest, além de outras
centenas em conceituadas universidades como Mackenzie, PUC/SP, Mauá, FEI, UFSCar e Termomecânica.

Curiosidades Singulares...
Professor realiza sonho de estudar na ECA
Em breve, o professor Fernando Serafim (Português) voltará à sala de aula. Mas, desta vez não retorna no
papel de professor e sim de aluno, de universitário da ECA-USP, no curso de Educomunicação, pois ele acaba
de ser aprovado em sétimo lugar no vestibular da Fuvest.
Muito orgulhoso por ser formado pela UFSCar, o professor nunca escondeu a vontade de fazer uma graduação
na USP. “No início de 2015 pensei em reviver esse sonho, pois sempre fui apaixonado pela ECA. A sensação
de prestar vestibular depois de tanto tempo foi revigorante, encontrar os alunos e pensar que eu entraria junto
com eles para fazer a prova foi muito bom”, conta.
Assim que decidiu partir para a conquista de seu sonho surgiram as primeiras dificuldades, como por
exemplo, como conseguir estudar para o vestibular com a vida corrida de professor? Mas, o novo universitário
não se abateu, elaborou um cronograma de estudos e fez vários exercícios em casa.

Ex-aluno gabarita Fuvest
Quem também fez sucesso na Fuvest foi o singulariano Erick Gabriel Brunoro Mesquita, que se formou no
Ensino Médio no ano passado e gabaritou as provas de Matemática, Física e Química, do terceiro dia da
segunda fase da Fuvest e foi aprovado no curso de Engenharia na Poli.
Segundo o novo universitário, a sensação é de alegria, missão cumprida e recompensa, frutos de um longo
trabalho. “Eu tinha uma meta, estudei muito e atingi, é gratificante”, comemora.
O aluno destaca que o Singular não oferece o bolo pronto, mas os ingredientes e recursos necessários para a
sua confecção. Ele conta que por três anos estudou somente no Singular e teve acesso a diversos recursos,
como Cursos de Imersão, Curso Avançado em Exatas e o Projeto Medicina, além do TOM, TOA, TOF,
Clube de Xadrez e plataformas on-line. Também prestava muita atenção nas aulas e resolvia listas de
exercícios extras.
Mas essa não é a primeira conquista de Erick, que possui em seu currículo sete medalhas, duas menções
honrosas em Olímpiadas do Conhecimento e inúmeras medalhas e troféus em competições de Xadrez.
E para os novos vestibulandos Erick ensina “Muitas vezes, apenas por achar que um exercício é muito difícil
de fazer, o vestibulando nem tenta. É lógico que durante uma prova tem a questão do tempo, mas em casa,
quando se tem tempo ‘infinito’, isso não faz sentido. Portanto recomendo o contrário, a questão fácil é que
deve ser pulada na hora de estudar, pois ela não te agrega nada. Quebrar a cabeça, procurar informações e
ficar horas, ou até dias, batalhando com uma questão difícil é que vai te proporcionar a experiência necessária
para uma prova”.

Tal pai, tal filho
O professor Fernando Thomaz (Português) não se cabe de tanta felicidade, pois seu filho Leonardo Thomaz
acaba de ser aprovado na Fuvest. Como se não bastasse tamanha alegria e para seu orgulho ser ainda maior, o
ex-aluno optou por seguir sua carreira e vai cursar Letras.
Segundo Leonardo a sensação de ser aprovado em um dos vestibulares mais concorridos do país é
indescritível por meio de palavras, pois são diversos sentimentos que vêm à tona, um misto de sonho e
realidade. “Sempre tive a literatura muito presente na minha vida. Desde pequeno ouvia meus pais
conversarem sobre autores, livros, filmes, etc. Em 2014, uma grande amiga me apresentou o escritor Fiódor
Dostoiévski e foi a partir dele que minha paixão pela língua e literatura começou a florescer mais
intensamente, tanto que não consegui me ver no futuro sem estudar tais coisas”, revela.
Sobre os dias de prova o novo universitário ensina que nas semanas que antecedem a primeira e a segunda
fase, que o mais importante é ficar sossegado. “São semanas de introspecção, de conter a ansiedade, pois pode
não parecer, mas esse nervosismo pode te tirar da universidade. Então, nessas semanas, assistam filmes, leiam
livros leves e tentem esquecer ao máximo do vestibular, afinal, tudo o que vocês estudaram, já está muito bem
gravado”, ensina.

Agora é festa!
É sempre importante comemorar o término de um ciclo e início de um novo, principalmente quando se diz
respeito à tão sonhada vaga na universidade. Pensando nisso, o Singular agendou para sexta-feira (dia 12 de
fevereiro) a partir das 15 horas a sua tradicional Festa da Vitória.
Quem foi aluno do Singular sabe exatamente o que representa a Festa da Vitória! A festa vai comemorar as
inúmeras aprovações e já tem presença confirmada de professores, diretores e funcionários, além dos alunos
aprovados de todas as unidades do cursinho e da 3ª série do Ensino Médio.

Singulariana comemora aprovações de Cambridge
A ex-aluna e coordenadora do Singular Idiomas, Maria Beatriz Affonso, a Bia, é só sorrisos e não esconde
sua satisfação desde que a Universidade de Cambrigde enviou a correção dos exames Ket (Key English

Test), PET (Preliminary English Test) e FCE (First Certificate in English), aprovando pelo quarto
ano consecutivo 100% dos candidatos.
Segundo a coordenadora, quando o aluno obtém o certificado Cambridge English passa a ter nas
mãos uma das qualificações em inglês mais valiosas do mundo, que o ajudará tanto na vida
profissional quanto acadêmica.

Supervisora atenta à Lei que combate o Bullying
Sempre ligada às questões que envolvem os estudantes, a supervisora pedagógica de Educação Infantil e
Ensino Fundamental, Andrée de Almeida esteve envolvida nos últimos dias com detalhes que abrangem a
nova Lei Nacional nº 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática – Bullying. Mas,
há cinco anos o Colégio Singular já estava à frente oferecendo o programa Escola da Inteligência, de autoria
do médico, psiquiatra e escritor Augusto Cury.
Segundo Andrée, o Singular trabalha o desenvolvimento socioemocional de crianças, jovens e adultos, com o
suporte de materiais específicos. “O programa já contempla aspectos da nova Lei, mas, a equipe da Escola da
Inteligência está enriquecendo ainda mais o projeto para aprofundar as questões de Bullying", explica.

Localizando Singularianos
Em 2004, Rogério Martinez Iglesias Dias concluía seus estudos no Colégio Singular de Santo André e dava
início a sua carreira profissional ingressando no Instituto Mauá de Tecnologia, no curso de Engenharia de
Produção Mecânica.
Desde então não parou mais e atualmente trabalha na Atech Negócios em Tecnologias S/A – Grupo Embraer,
onde entrou como estagiário. Mas, antes atuou em outras grandes empresas como Magneti Marelli,
Continental Automotiva e Imb Têxtil.
Segundo o ex-aluno o Singular o ajudou muito na área de Exatas, na escolha da faculdade, além de bons
conhecimentos nas áreas de Humanas e Biológicas. “Lembro-me dos professores que marcaram minha vida,
como o Flávio Alarsa, Marilda, Nair, Raimundo, Sônia, Rogerinho, Décio, Eliezer”.
Também ressaltou que sempre gostou de praticar esportes e no Singular foi campeão de futsal e futebol de
campo e que até hoje tem amigos dessa época que jogam bola com ele.
Contato: rogerio_martinez@hotmail.com
-Silmara Elaine Bovi concluiu seus estudos no Colégio Singular Santo André em 1985 e alguns anos depois
formou-se em Psicologia na Universidade Metodista e cursou Especialização em Terapia Comportamental
pela Amban.
Sua vida profissional teve início como estagiária na área de Recursos Humanos nos setores metalúrgico e
hospitalar. Ao concluir a graduação atuou em consultório particular e consultoria em RH, além de trabalhar
em instituição/abrigo acompanhando crianças em processo de adoção. Há sete anos atua em seu consultório
particular.

A ex-aluna também realiza um trabalho voluntário em um grupo assistencial, em Santo André, realizando
atendimento psicológico gratuito a pessoas carentes.
“Ter estudado no Singular foi uma fase maravilhosa na minha vida. Tenho lindas lembranças e grandes
amigos, os quais sempre encontro e parece que o tempo não passou. São amigos para vida toda. Saudades dos
professores, das gincanas, dos bailes a fantasia, das terríveis aulas de Física, enfim, só boas recordações”,
finaliza.
Contato: sil.bovi@hotmail.com
-Após concluir o Ensino Médio, no Colégio Singular Santo André, em 1991, a ex-aluna Cláudia Sorato
Massola já sabia que queria seguir a carreira de Odontologia e ingressou na Universidade Santa Cecília, em
Santos. Após trabalhar em alguns consultórios particulares, conseguiu realizar o sonho de abrir o seu próprio
consultório, onde atualmente atende Clínica Geral.
Cláudia revela que o período em que passou no Singular foram os seus melhores anos escolares e que sente
saudades dos amigos, professores, funcionários, do ambiente que era sempre de descontração e alegria. “A
forma de ensinar era fantástica, os professores sempre bem preparados e em época de vestibular parecia que
éramos um só: aluno e professor. Eles vibravam e sofriam juntos”.
E para seguir o sucesso de sua formação, também optou em matricular sua filha de quatro anos no Singular.
“Fico feliz, pois sei que estou oferecendo a ela o melhor ensino em um ambiente maravilhoso. Sei que ela terá
boas lembranças assim como as que tenho hoje, com uma vantagem, entrou no Maternal, então, terá uma vida
inteira de Singular, saindo só para cursar uma Universidade. Haja história para contar!”.
Contato: clausorato@gmail.com
-O advogado Ricardo Tadeu Dalmaso Marques formou-se no Colégio Singular Santo André em 2005,
depois graduou-se em Direito na Universidade Mackenzie.
Ciente da necessidade de estar sempre atualizado, fez Especialização em Contencioso Empresarial Complexo
e Arbitragem Doméstica e Internacional na Fundação Getúlio Vargas - GVLAW e Mestrado em Direito na
USP.
O advogado atua na área de contencioso empresarial e arbitragem do escritório Pinheiro Neto Advogados,
onde iniciou como estagiário em 2007. Mas, em seu currículo ainda consta atuação na international litigation
and arbitration do escritório Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP, em Nova Iorque; é professor
assistente da matéria de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da USP, entre muitas outras.
Para Ricardo, o Singular foi o berço acadêmico, pessoal e profissional de sua vida adulta. Foi onde descobriu
suas primeiras habilidades, conheceu os melhores amigos e o primeiro amor. “Com os professores Rogerinho,
Marco Polo, Fernandinho e Marilda percebi que tinha tino para Matemática, mas meu gosto passava longe
disso. Já nas aulas de Biologia com os professores Nair e Gérson, notei que estava longe de ser bemsucedido e que se dirá da professora Lilian, de Geografia, que deu minhas piores notas. Português, com o
professor Eliézer e a querida tia Lola, sempre foi minha paixão”, revela.
Também fez questão de afirmar que se lembra de cada professor e funcionário, além dos treinos de voleibol,
do campeonato interclasses de futebol e do Desafio Singular. “No Singular aprendi do que gostava e do que
não gostava. Cresci em três anos o que não havia crescido em 15. Tive tudo que uma pessoa pode precisar:

amor, amizade, conhecimento e muita – mas muita – festa. Sou o que sou pelo que lá passei e aprendi; não
tenho dúvidas disso”, finaliza.
Contato: rdalmaso@pn.com.br

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

