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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:
Singularianos são aprovados nas melhores universidades e cursos mais
concorridos
Mais uma vez o Singular comprova que é a escola que mais aprova nos principais vestibulares do país e nos
cursos mais concorridos. Até o momento são mais de 1,5 mil aprovações, sendo 80 no curso de Medicina em
instituições conceituadas como Santa Casa, Unesp, Universidade Federal de Minas Gerais, de Pelotas, de
Lavras, de Juiz de Fora, de Mato Grosso, da Grande Dourados, do Paraná e do Mato Grosso do Sul; cerca de
600 em universidades públicas, das quais mais de 250 pelo SiSU – Sistema de Seleção Unificado, além de
outras centenas em conceituadas universidades como Mackenzie, PUC/SP, Mauá, FEI e Termomecânica.

Curiosidades Singulares...
Professores preparam Oficina de Redação Assistida
Os professores Natália Sanches, Leandro Megna e Fernando Serafim estão com os dias bem agitados por
conta dos últimos detalhes das Oficinas de Redação Assistida, uma atividade que visa aprimorar a escrita,
além de intensificar a reflexão sobre os assuntos expostos nas provas de redação que variam desde problemas
concretos brasileiros até questões filosóficas. A atividade ocorre por meio do Projeto Medicina.
O curso comprova que escrever uma boa redação pode ser mais fácil do que se imagina ainda mais, quando o
estudante pode contar com uma equipe de especialistas no assunto, atividades direcionadas e muito treino.
Com esta retaguarda, os singularianos aprendem a escrever um bom texto, de acordo com o tema proposto,
respeitando a norma culta, articulação das ideias, além de evitar exageros linguísticos.

Segundo a professora Natália, responsável pela correção dos textos, os alunos iniciam as aulas com grandes
dificuldades, mas no decorrer das oficinas passam a ter maior segurança e desenvoltura na redação. Quem viu

resultados com a Oficina foi a aluna Hillary Hoshino, aprovada em Medicina na Taubaté, Unilus e
UMC.

Professores agitam Let's Folk
Recentemente a banda Os Metonímicos formada pelos professores Marcus Toledo (História), Eduardo
Bagnariolli (Matemática / Física), Fernando Thomaz (Literatura) e Fernando Serafim (Redação)
estremeceram a Adega Rainha, durante a abertura do Let's Folk. A apresentação antecedeu o show do também
professor da rede, Ricardo Nadal (Escola da Inteligência), que contagiou os presentes com um repertório de
sua autoria, além de algumas músicas covers.
Ricardo é cantor e compositor desde os 12 anos e sempre dividiu suas atenções entre a carreira artística,
docência e os estudos. Atualmente tem um projeto de grande crescimento no meio musical chamado de Rick
Nadal, com músicas próprias do gênero Folk Pop. Já lançou o CD Dois Pontos e o clipe Pedras de
Drummond, que teve a gravação realizada no mesmo momento em que um artista plástico fazia uma tela com
mais de cinco metros de comprimento, em homenagem à música.

Giovanni Bagnoli abordará Linguagem Arquitetônica em palestra
De olho nos estudantes que prestarão vestibular nas áreas de Arquitetura, Design e Artes Plásticas e demais
interessados no assunto, o professor Giovanni Bagnoli ministrará a palestra Linguagem Arquitetônica 2016,
no Singular Santo André, no dia 12 de março às 14h30. O evento marca o início do curso, com início marcado
para o dia 19 de março.
A atividade existe há mais de 30 anos e oferece embasamento essencial em linguagem bidimensional e
tridimensional, além de ter contribuído para o sucesso de muitos profissionais que atuam tanto no Brasil como
também em outros países.

Culinária, temperos e docência
Para muitos, cozinhar é um ato de amor e para outros um hobby. Porém, para o professor Eduardo
Zamborlini cozinhar é uma terapia, principalmente porque ele gosta de tentar novas combinações de sabores,
texturas e contrastes.
E nesse clima, acaba de inaugurar um canal de receitas no Youtube, o Tem Tempero
( https://www.youtube.com/watch?v=4oyMGcffBeI ), onde mostra que cozinhar pode ser mais simples e
prazeroso do que parece. A receita inaugural foi uma receita de maionese de alho.
O professor conta que sempre gostou de cozinhar e quando há alguma reunião com amigos, festas ou datas
comemorativas é ele o responsável pelo preparo dos pratos. “Por conta dessa atribuição, as pessoas sempre me
perguntam sobre receitas e dicas. Para mim, o tempero é o que realmente faz a diferença em uma receita e foi
pensando nisso que resolvi criar o canal”, revela.
Nos próximos vídeos, os internautas poderão conferir um mix especial para costelinha e, em breve, as
tendências regionais.

Singular Social chega a segunda campanha de 2016
Com o término da Campanha do Material Escolar – que foi um sucesso - o Singular Social engata a
Campanha de Páscoa, que arrecada ovos, bombons, barras de chocolate e chocolates sem açúcar. Além das
crianças carentes, a guloseima também será entregue em asilos da região. A campanha vai até o dia 21 de
março e as doações podem ser entregues em qualquer uma das unidades da rede.

Localizando Singularianos

A singulariana Silvana Moreno estudou no Colégio Singular Santo André de 1983 a 1985. Saindo de lá
rumou diretamente para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde concluiu a graduação.
Alguns anos após sua formatura, mudou-se para a cidade de São Pedro, no interior de São Paulo, e desde
então atua na área cível e família. Também presta consultoria para empresas na área comercial e para
imobiliárias, na área de locação de imóveis.
Da época, Silvana guarda boas lembranças do Singular, como as gincanas, Feiras de Ciência, os bailes à
fantasia, os simulados, entre outros. “Cada professor que passou por minha vida deixou uma marca. Os
ensinamentos de vida, as palavras de apoio foram sensacionais. Mas, a melhor e maior lembrança foi a viagem
de formatura, simplesmente inesquecível”.
Contato: https://www.facebook.com/silvana.moreno
-Sylmara Cremonini Jacob foi aluna do Colégio Singular Santo André até 1991 e alguns anos depois formouse em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos.
Sentindo a necessidade de se capacitar cada vez mais, fez especialização em estruturas em concreto armado,
na FGV; licenciou-se em Resistência e Estabilidade dos Materiais, na Belas Artes; fez mestrado em
Construção Civil e Urbana pela Escola Politécnica, USP, e especialização em Gestão de Emergências em
Desastres pela Universidade de Brasília.
Desde que se formou, a singulariana já desempenhou várias atividades. Por um período manteve escritório em
Cubatão; desde 1998 é docente concursada no CEETPS - Centro Paula Souza, na ETEC Júlio de Mesquita, no
curso Técnico em Edificações; também é Arquiteta e Urbanista, concursada pela Prefeitura de Mauá e atua na
Secretaria de Planejamento Urbanos.
Em razão de suas funções na autarquia, sempre participa de simpósios e congressos nacionais e internacionais
e de projetos junto ao Governo Federal e Mercosul. Também é membro técnico do CONDEPHAAT MA Conselho de Defesa do Património Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico de Mauá, entre outras
atividades e participações.
Contato: https://www.facebook.com/sylmara.jacob
-Ter como ferramenta de trabalho a iguaria cerveja pode parecer um grande e prazeroso lazer, mas para o exaluno Tarsis Santos Patini (2006) é trabalho e muito sério.
Para atuar nessa área, o singularianos se especializou e estudou muito e reúne em seu currículo uma graduação
em Química, pela Universidade Estadual de Londrina, um curso técnico em cervejaria pelo SenaiVassouras/RJ, além dos títulos de sommelier em cervejas e mestre em estilos, ambos pelo Instituto da Cerveja
do Brasil.
Uma semana após terminar o curso de cervejeiro conseguiu emprego na Cervejaria Theodora, em Santo
André, onde permaneceu por um ano e meio. De lá, foi convidado a trabalhar na Cervejaria Premium Paulista,
onde atualmente é um dos cervejeiros responsáveis pela produção da empresa.
Mas antes de ter essa qualificação profissional, o singulariano passou pelo Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva de São Paulo (CPOR/SP), onde se formou aspirante a Oficial de Cavalaria do Exército Brasileiro,

mas percebeu que sua vocação não estava ali e então resolveu cursar o Extensivo que o levou até o curso de
Química. Quando concluiu a graduação, embarcou para Berlin, na Alemanha, para aperfeiçoar o idioma.
Segundo Tarsis, as lembranças de quando estudou no Singular são as melhores e entre elas estão as amizades
com os professores, pois ficava muitas vezes até às 22 horas na sala de estudo. “Posso dizer que o Singular foi
fundamental para minha entrada na faculdade, com professores que são excelentes profissionais e me
ajudaram muito na minha carreira”, finaliza.
Contato: https://www.facebook.com/tarsis.patini
-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

