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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:
Aprovações em Medicina batem recorde
Todo ex-aluno que cursa ou já exerce a Medicina sabe que ser aprovado no vestibular não é tarefa fácil. É
preciso muita determinação e disciplina, pois além do curso normal, ainda existem
os períodos práticos, de residência e especialização.
Mesmo diante de todos os desafios, neste ano o Singular registrou até o momento
86 aprovações no curso, em importantes instituições públicas e particulares, as
mais recentes foram no primeiro vestibular da parceria entre USCS – Universidade
Municipal São Caetano do Sul e Hospital Sírio Libanês.
Em 50 anos de história é difícil para o Singular quantificar quantos alunos foram aprovados em Medicina, mas
sabe-se que nos últimos cinco mais de 300 aprovações foram conquistadas por alunos que em breve estarão
exercendo a Medicina.

Curiosidades Singulares...
Aula na Brasa reúne professores
Há cerca de 10 anos ou mais, um grupo de professores do Singular
se reúne periodicamente com a finalidade de colocar o papo em dia
e selar a amizade que rompe os muros da escola.
O grupo é encabeçado pelo professor Niltinho e leva o nome de
“Aula na Brasa”. Desde o ano passado possui logotipo e até
camiseta para valorizar ainda mais o grupo e a amizade. Durante o
ano, os professores marcam alguns churrascos em determinadas

datas em que não há nenhum compromisso profissional dos envolvidos. A sede dos encontros é sempre
diversificada e a última foi realizada em Rio Grande da Serra, na residência do professor Raimundo.
O time que já está personalizado com logotipo e camiseta é formado pelos professores Niltinho, Rodolfo,
Frank, Chico Boca, Elton, Rogerinho, Fernandinho, Glédio, Luizinho, Raimundo, Dinis, Fernando
Serafim e Marcus Toledo entre outros.
Essas reuniões renderam muitas risadas, alegria e descontração. “São muitas histórias engraçadas e
brincadeiras, como bebida quente e carne dura. Já tivemos até raio que caiu perto da churrasqueira e
buzinaço na porta da casa do Dinis, provocando a curiosidade dos seus vizinhos ao ponto de ser indagado se
tinha ganho na loteria”, finaliza Niltinho aos risos.

Coordenadora incentiva biblioteca itinerante
Nos últimos dias, a coordenadora pedagógica Solange Marcolin esteve bastante envolvida com a biblioteca
itinerante, que faz parte do Projeto Literário do Singular São Caetano e visa intensificar a leitura, a
compreensão e o desenvolvimento da escrita dos alunos do 6º ao 9º ano.
Segundo a professora, além da arrecadação de livros para a realização da biblioteca,
que já passa de 200 títulos, todos doados por alunos e
professores, o projeto também prevê feira de livro e
sarau literário.
“A ideia é colocar os livros em expositores na porta da
escola e na loja de um supermercado. Há três anos, desenvolvemos esse
projeto e colocamos os livros em praças públicas, mas infelizmente não
tivemos os exemplares devolvidos no mesmo local.”, explica.

Toda quarta-feira tem xadrez
Já começou o tradicional Encontro Enxadrístico do Colégio Singular, com o professor Carlos Daniel
Kochenborger e os apaixonados pela arte do Xadrez. Podem participar alunos, ex-alunos, amigos e
familiares, toda quarta-feira das 18 às 21 horas, no espaço de Xadrez, na Área de Convivência do Colégio
Singular Santo André.

Singulariano fala da história em quadrinhos nos vestibulares
Desde 1990 alguns exames vestibulares utilizam questões envolvendo histórias em quadrinhos e com base
nessa realidade, o Singular-Anglo inseriu nos Cursos de Imersão uma aula especial com o tema “História em
quadrinhos nos vestibulares”, que será ministrada pelo jornalista Paulo Ramos.
O palestrante é jornalista, professor universitário e doutor em Língua Portuguesa
pela USP, deixou suas atividades no Colégio Singular no ano de 2009 para se
dedicar à Unifesp que requer de seus docentes dedicação total. “Foi com muita dor
no coração que deixei as aulas do Colégio Singular, pois muito do que sei sobre
lecionar aprendi por lá”, confessa.
Além das recordações da época de professor, ele também tem excelentes
lembranças do período em que foi aluno na década de 1980, principalmente,
quando seu grupo produziu e encenou uma adaptação de Édipo Rei para a Feira de
Ciências.

Portal de professor tem mais de 40 mil visualizações em 36 países
Pensando em aprofundar os assuntos abordados em sala de aula, o professor de Física
Francisco Bocafoli, mais conhecido como Chico Boca, criou há sete anos o portal Física e
Vestibulares (http://www.fisicaevestibular.com.br) . Recentemente, por meio do Google
Analytics, o professor teve uma grande surpresa, seu portal registrou cerca de 40 mil
visualizações em 36 países diferentes.
Todo conteúdo é de autoria do professor e voltado para vestibulandos, interessados no
assunto e professores que desejam incrementar suas aulas e até preparar provas.
No site é possível encontrar os mais diversos assuntos e conteúdos relacionados à matéria,
todos ilustrados pelo próprio professor, mais de 20 mil exercícios resolvidos, conteúdos
específicos para o Enem, resolução dos vestibulares desde 2012 das melhores
universidades, além de novos exercícios de raciocínio lógico e dicas.
De acordo com professor, o site é muito utilizado pelos alunos e possui ótima receptividade. “Uma das
principais finalidades do portal é colaborar com os vestibulandos que precisam fazer exercícios e aprofundar
os conhecimentos por meio de conteúdos que facilitam a forma de estudar”, explica.

Localizando Singularianos
O médico Dante Simionato é um daqueles ex-alunos que até
hoje possui um elo muito forte com a família singulariana,
aliás sua história começou no Singular ainda no Ensino
Fundamental, no Liceu Monteiro Lobato em 1986, de lá
partiu para o Ensino Médio no Colégio Singular Santo André
onde se formou em 1997 e depois rumou para o SingularAnglo Vestibulares, já que seu desejo era cursar Medicina.
Curso no qual se graduou alguns anos depois, na
Universidade de Mogi das Cruzes, com especialização em
Anatomia Patológica na Faculdade Medicina do ABC.
Em seu currículo constam diversas atuações na Medicina, muitas delas na área acadêmica e atualmente é
professor de Anatomia e Patologia na Faculdade de Medicina da Universidade Nove de Julho; médico
patologista, no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Estadual Heliópolis e médico patologista no
Departamento de Patologia do Hospital Guilherme Álvaro e Serviço de Verificação de Óbitos de Santos.
Entre tantas atribuições o professor ainda conseguiu tempo para dividir seu conhecimento com os alunos do
Curso de Imersão, do Projeto Medicina, durante as aulas de Medicina Aplicada do Cursinho.
Sobre o período de ex-aluno, Dante conta que foi no Singular que teve sólidas bases que o permitiram tornarse médico e ensina aos aspirantes e futuros médicos, que o importante é manter, sempre, uma postura firme e
responsável que, com dedicação e disciplina, o sucesso virá. “Ouso dizer, mesmo com uma jornada ainda
precoce, que nós não escolhemos a Medicina é a Medicina que nos escolhe. Ser médico transcende o fato de
ser um profissional. É uma paixão, um modo de vida que requer extrema e rigorosa disciplina, estudo e
aprimoramento constantes, além de um profundo amor, compaixão e compromisso pela vida humana e pelo
próximo. Nossas vidas pertencem aos nossos pacientes, abdicação esta compensada pela extrema sensação de
gratidão quando se consegue obter a cura ou, mais importante ainda, trazer o conforto e o alívio para as
aflições e dores, sejam elas físicas ou espirituais, e até na morte.
Contato: https://www.facebook.com/dante.simionato
--

A ex-aluna Juliana Pellege Gonçalves Affonso Dias estudou no Colégio Singular
Santo André até o ano de 1998. Em seguida, formou-se em Administração de empresas
com ênfase em Marketing e tem uma história de amor que nasceu no Singular, quando
conheceu seu marido, o ex-aluno Sérgio Affonso Dias.
Com uma vida bastante agitada, Juliana sempre trabalhou bastante. Começou como
estagiária em um banco, depois atuou como assistente administrativa em uma prestadora
de serviços e por 10 anos em uma holding.
Em 2009, com o nascimento de seu filho optou por dedicar-se exclusivamente à família,
porém em julho do ano passado resolveu que era hora de voltar ao mercado e abriu uma
franquia da Alergoshop, primeira loja do ABC especializada em produtos hipoalergênicos.
Segundo a ex-aluna o Singular a ajudou em tudo, principalmente a ter clareza na escolha da profissão e
aprovação no vestibular, “Só tenho orgulho do Singular”, conta.
Contato: https://www.facebook.com/juliana.pellege
-Em breve a ex-aluna Amanda Wictky Fabri estará exercendo a Medicina.
Formou-se no Colégio Singular Santo André em 2008 e como sempre desejou
fazer o curso em uma universidade pública, matriculou-se no Singular-Anglo.
O sucesso da ex-aluna foi tão grande que ela foi aprovada em diversas instituições
públicas como USP, Unicamp, Unifesp, Unesp e UFPEL e atualmente está no
último ano da graduação na USP e já faz planos de se especializar em Clinica
Médica para seguir na área de Geriatria.
Na época do colégio, Amanda diz que não tinha muita ideia do que esperar da Medicina, mas a escolheu por
não conseguir se ver fazendo nenhuma outra coisa e a experiência de ajudar a cuidar do avô doente acabou
influenciando bastante sua decisão. “A gente espera que a vida de médica seja como nas séries da televisão,
mas a realidade é bem diferente. Talvez a vida não tenha todo o glamour que as pessoas veem, mas é um
desafio pessoal constante que me agrada, desde todo o raciocínio diagnóstico até a gratidão do paciente por
tê-lo ajudado”.
Contato: https://www.facebook.com/amandawf
-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

