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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:
ESPA completa oito anos
Neste ano a ESPA chega ao seu oitavo aniversário e os coordenadores Paulo
Roberto De Francisco, Roseli Denaldi e diversos voluntários estão
bastante satisfeitos com os rumos do projeto, já que vem ultrapassando a
proposta inicial de só incentivar a adoção de animais e ressaltar a
importância da guarda responsável.
Além das atividades pedagógicas com os alunos, a ESPA participa
mensalmente da Feira de Adoção - promovida pelo CCZ - Centro de
Controle de Zoonoses de Santo André e, periodicamente organiza uma feira
interna de adoção. Na última, realizada em 30 de abril, na unidade de Santo André, foram adotados 24
animais.

Curiosidades Singulares...
Coordenadora incentiva arrecadação de livros
Até o final do ano, a coordenadora pedagógica de São Caetano
Solange Marcolin arrecadará livros para a biblioteca itinerante, que
faz parte do Projeto Literário, o qual incentiva o hábito pela leitura.
A biblioteca itinerante já está presente na Clínica Marchi, no
Supermercado Joanin e no próprio colégio, permitindo que as pessoas
da comunidade do entorno da escola também tenham acesso à leitura.
Até agora, professores e alunos já doaram mais de 400 livros.

Agasalho é item de nova campanha social
Com a queda das temperaturas e a proximidade do inverno, o Singular já iniciou a
arrecadação de agasalho, uma campanha social em parceria com a Defesa Civil de Santo
André e promoção do governo do Estado de São Paulo.
Até o dia 22 de julho, serão arrecadados agasalhos, cobertores, sapatos e roupas em geral.
Quem quiser participar basta levar as doações em uma das unidades do Colégio ou cursinho.

Retorno do Teste de Atualidades
O Singular reiniciou o Programa Atualidades, um espaço
dinâmico no portal www.singular.com.br dedicado às
questões mais importantes que podem ser respondidas por
todos os internautas.
Para Egidio Blumetti, diretor dos Cursos Regulares, a
atividade visa treinar e despertar o interesse de toda
comunidade, não só escolar. Todas as segundas-feiras, 10
novos testes são postados no site.

Aprimoramento técnico é com o professor Giovanni
O professor Giovanni Bagnoli está a mil com o assunto que mais domina, a
Linguagem Arquitetônica, disponibilizada nas Turmas de Maio 2016.
O curso é uma boa pedida para os vestibulandos interessados nas graduações em
Arquitetura, Desenho Industrial, Artes Plásticas e Comunicação Visual. Entre os
principais temas abordados estão desenho de observação, percepção visual,
perspectiva, luz e sombra / escala tonal, composição e a teoria da cor completa.

Gincana integra alunos há mais de 10 anos
Está a todo vapor o tradicional Desafio Singular, que contagia e envolve alunos do Ensino Fundamental II ao
Ensino Médio, professores, funcionários e pais. Neste ano, a gincana chega a sua 13ª edição com a temática
dos 50 anos da rede de ensino.
Quem é ex-aluno lembra, com certeza, dessa atividade comandada e muito agitada pelos coordenadores de
Educação Física e trazida para o Brasil, pelo diretor geral Paolo Gambogi, após visitar uma escola da
comunidade de Lucca, na Itália.

Singularianos comemoram classificação na ORQ
A coordenadora Raika Tkatschuk anda feliz da vida e o motivo são os alunos classificados para a segunda
fase da Olimpíada Regional de Química (ORQ), que contará com a participação de 47 estudantes sendo que
32% deles são do Singular.
Outro fato que tem deixado a coordenadora bastante satisfeita foi
a classificação de outros estudantes para a segunda fase da
Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), além da participação na
Olimpíada Brasileira de Física (OBF), Olimpíada Brasileira de
Geografia (OBG) e Olimpíada Brasileira de História (OBH) que
também contarão com singularianos.

Nos últimos 10 anos, foram conquistadas 212 medalhas.

Localizando Singularianos
Após se formar no Colégio Singular Santo André em 2008, Bruno Castilho Vieira dos Anjos ingressou em
Engenharia Mecânica no Instituto Mauá de Tecnologia.
Foi no Singular que o ex-aluno ouviu do professor Raimundo o que tantos outros
diziam. “Entrar é fácil, o difícil é sair”. No entanto, Bruno já sabia o que encontraria
pela frente. “Lembro-me que os primeiros contatos que tive com a Mauá foi no Singular
por meio de exercícios de vestibulares dela nas apostilas do Anglo. O colégio me
forneceu uma base muito sólida para suportar o grau de dificuldade da Mauá”.
Durante a faculdade, Bruno estagiou em grandes empresas como a GM em São Caetano
e a G5 Evercore, gestora de fundos de investimentos. O ano de 2015 foi marcado por
grandes conquistas. Além de abrir o próprio negócio, Vieira Engenheiros Associados,
Bruno começou a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que finalizará em junho de 2016.
Contato: https://www.facebook.com/bruno.castilho.98
-Jessica Yu Yano se formou em 2008 no Singular Santo André e há 1 ano e meio, a ex-aluna decidiu
transferir-se do curso de Tecnologia em Materiais da Fatec para Engenharia de Materiais na UFABC
(Universidade Federal do ABC). “Não queria ser somente uma tecnóloga, mas
sim uma engenheira”, conta.
Além da paixão pela Engenharia, Jessica também compartilha amor pelo
esporte. “No Singular, eu era da equipe de ginástica olímpica e sempre
competi nos jogos escolares. Quando cheguei na UFABC vi que tinha uma
equipe de cheerleader e logo ingressei no grupo”.
A dinâmica das aulas no Singular e os professores foram marcantes na sua
trajetória. “O material e a didática dos professores fizeram toda a diferença e
até hoje na faculdade utilizo algumas técnicas de memorização, como por
exemplo, o Rogerinho que cantava a música do seno, cosseno e tangente, ou
então o PC que cantava várias músicas sobre Física para que decorássemos
algumas fórmulas”.
“Sem dúvida alguma, tanto o colégio como o cursinho ajudaram-me a querer sempre mais para meu
crescimento e a buscar sempre o melhor”, finaliza.
Contato: https://www.facebook.com/jessicayu.yano

-Formado em 2001 no Colégio Singular Santo André, o ex-aluno Rodrigo Lopez Caro da Silva graduou-se
em Direito e, em seguida, especializou-se em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário no
Complexo Jurídico Damásio de Jesus.

Durante a faculdade, Rodrigo estagiou na Prefeitura Municipal de Santo André e no
Frigorífico Marba. Após o fim do curso, atuou como advogado autônomo na General
Mills Brasil Alimentos e atualmente tem o próprio escritório em Santo André.
A escolha pela profissão, por vezes difícil e demorada, se deu ainda quando estudava
no colégio. “O Singular foi importante em minha escolha profissional, uma vez que
me identifiquei mais com os professores da área de humanas”.
Dentre as disciplinas, destaca a de História. “Nas aulas, a professora dava ênfase aos
acontecimentos históricos em Roma, local em que iniciou a base do Direito que
conhecemos hoje. Guardo também grandes lembranças das amizades que surgiram durante o curso e do time
de futsal, do qual fazia parte”.
Contato: lopezcaro8@hotmail.com
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.pinto@prosingular.com.br
- Profª. Rose Rodrigues: rosimari.rodrigues@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/rosemari.rodrigues.5
- Prof. Flávio Alarsa: flavio.alarsa@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/flavio.alarsa
- Profª. Maria Eunice (Nice): nice@singular.com.br / http://www.facebook.com/mariaeunice.cardoso
- Prof. Niltinho: nilton.silva@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/niltinho.dinizdasilva
- Prof. Frank Borges: frank.borges@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/professorfrankbr
- Prof. José Moreira Dinis: jose.dinis@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/moreira.dinis
- Prof. Chico Boca: francisco.bocafoli@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/francisco.bocafoli
- Profª. Olga: olga.barbosa@singular.com.br / http://www.facebook.com/olga.tambucci
- Prof. Enzo: enzo.takara@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/enzo.marcontakara
- Profª Raika Tkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

