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O Singular em Revista é mais um canal de comunicação com a família singulariana, uma linha direta com você, exaluno. Na verdade, também pretendemos atingir ex-professores e ex-funcionários. Além de informar sobre tudo o que
acontece no Sistema Educacional Singular-Anglo, queremos resgatar as inúmeras lembranças singularianas e
auxiliar no reencontro dos amigos.
Por isso, sua participação é muito importante! Divulgue e participe enviando sua história por meio de mensagem
inbox ou do e-mail marli.popolin@singular.com.br .
Boa leitura!

Notícia em Destaque:
Singular recebe homenagem na Câmara Municipal
No próximo dia 19 de outubro (quarta-feira) às 19 horas, o Singular será homenageado na Câmara Municipal de Santo
André pela passagem dos seus 50 anos de fundação. A iniciativa da sessão solene partiu do vereador e ex-aluno do
Singular, Edson Sardano.
Com a missão de ser uma instituição educacional de referência, o Singular chega ao seu jubileu de ouro pautado em
valores de excelência, integridade, pioneirismo, organização, disciplina, respeito e valorização das pessoas.
De acordo com o diretor de vestibulares Paulo Roberto De Francisco, o Singular desde a sua concepção, sempre
preparou o aluno para que conquistasse as melhores vagas nas principais universidades do País. “Nós estamos sempre
acompanhando e oferecendo aos nossos alunos o que há de mais moderno em material e recursos tecnológicos, mas
sabemos que a válvula propulsora de todo essa filosofia está no material humano que dispomos. Por mais que seja
avançado o recurso pedagógico, a educação só é complementada com ótimos professores e dessa qualidade, jamais
abrimos mão”.

Curiosidades Singulares...
Boas lembranças e muita nostalgia marcam reencontros
O mês de setembro foi marcado por reencontros de ex-alunos. Professores e diretores do Singular também estiveram
presentes e aproveitaram para colocar o papo em dia. Logo no primeiro sábado, aconteceu a Festa de 25 anos de
formados, na unidade Santo André.
No último sábado (24), mais dois encontros aconteceram. O primeiro foi a festa da galera que se formou em 1985,
com a participação de 30 convidados na área social do Centro de Treinamentos do Singular. À noite, foi a vez da
segunda turma celebrar 30 anos de formatura, na unidade Santo André, que reuniu cerca de 100 pessoas. A animação
ficou por conta das bandas de professores Teacher's Fire Band e da Black DKV – que tem na formação um ex-aluno.

Ex-aluna descreve fóssil que viveu há 23 milhões de anos
Um fóssil que viveu há cerca de 23 milhões de anos acaba de ser descrito por cientistas do Museu de Zoologia da USP
e a descrição foi feita pela singulariana, Ana Bottallo de Aguiar Quadros, em sua pesquisa de mestrado
desenvolvida no MZ da USP.
O fóssil ainda não tem nome, mas é possível afirmar que foi uma espécie de lagarto que teve entre 50 e 60 centímetros
de comprimento. O fóssil está na coleção do Museu Patagónico de Ciencias Naturales de General Roca, localizado na
província de Río Negro, na Argentina.
Segundo a ex-aluna, a descoberta somente poderá ser batizada após a veiculação do artigo em uma revista científica
internacional. Ana começou a estudar o fóssil em 2013, por sugestão de seu orientador e depois de comparações
minuciosas, apresentou ao MZ a dissertação Descrição morfológica e posicionamento filogenético de um lagarto
(Reptilia, Squamata) do Mioceno Inferior da Formação Chichínales, General Roca.

Festival de rock rumo à finalíssima
A organizadora do Singular Rock Festival 2016 Débora Comparini já está com tudo pronto para a grande final que
acontecerá neste sábado (8), no Vitória Jardim (rua das Figueiras, 1121 – Bairro Jardim – Santo André) às 15 horas.
Neste ano, quem briga pelo título de melhor banda e diversos prêmios são The Ruffinies, Burnouts, Kilauea Rocks,
Parachoque Social, We are One, Aranhas de Marte, Devil Attack Slayer Tribute Brasil e Schummys, além das
suplentes Quem somos nós, Forsaken Sin e Damn.
E quem quiser “matar a saudades”, também haverá shows com The Teacher’s Fire Band e Os Metonímicos, ambas
formadas por professores. Os ingressos para a grande final podem ser adquiridos nas secretarias das unidades.

Professores recebem homenagem
Recentemente, o coordenador da Universidade Metodista, o professor doutor Sávio Fujita esteve no Singular Santo
André a fim de prestar uma homenagem aos professores de Química, Raimundo Barbosa e Cleciane Ceregatto, pelo
excelente trabalho que desempenham com os estudantes.
Durante a homenagem o aluno Aguinaldo Modolo também recebeu sua medalha de bronze, conquistada na II
Olimpíada de Química da Metodista.

Ação social para o Dia das Crianças
O Singular continua focado na Campanha de Dia das Crianças, que arrecadará até o dia 10 de outubro, doces e
brinquedos em bom estado de uso e conservação, os quais serão encaminhados para instituições beneficentes da região
do Grande ABC. Todas as unidades do colégio e cursinho são postos de coleta.

Ipê amarelo marca jubileu de ouro
Para celebrar uma data muito importante, o seu jubileu de ouro, o Singular está promovendo diversas ações
comemorativas. Desta vez professores, diretores e alunos participaram do plantio de uma muda de ipê
amarelo na área de convivência da unidade Santo André.

Ex-aluna envolvida com Exame de Cambridge
Maria Beatriz Affonso, a Bia, tem uma história que já dura mais de 30 anos com o Singular, pois ela foi aluna da
rede até 1979 e atualmente é coordenadora do Singular Idiomas - polo examinador da University of Cambridge.
Por essa razão, Bia está à frente da realização do Exame de Cambridge, com inscrições abertas até o dia 20 de outubro
(quinta-feira), para os exames das certificações Ket (Key English Test), PET (Preliminary English Test) e FCE (First
Certificate in English), agendados para o dia 6 de dezembro na unidade Santo André.

Coordenadora comemora mais medalhas
Para alegria da coordenadora Raika Tkatschuk, recentemente foram divulgados os resultados da Olimpíada
Brasileira de Astronomia 2016 e o Colégio Singular garantiu mais 28 medalhas para a coleção, sendo 10 de ouro, 12
de prata e 6 de bronze. Com a conquista dessas medalhas, o Singular chega ao total de 267.

Equipe de corrida conquista mais um pódio
A Equipe de Corrida Singular Boa Prova vem fazendo bonito e “voando” pelas ruas do Grande ABC. Após semanas
de muitos treinos e participação em diversos eventos, chegou a mais um pódio durante o 2º Desafio Bola Running.
A conquista veio da atleta e ex-aluna do Singular Gláucia Gibin Takara, que esteve entre as três primeiras colocada
na categoria geral feminino.

Manhã de guloseimas
Os professores Chico Boca e Raimundo promoveram recentemente uma manhã para lá de gostosa para comemorar o
sucesso de seus portais www.fisicaevestibular.com.br e www.quimicaevestibular.com.br, respectivamente. Os professores
e funcionários do Singular São Bernardo se deliciaram, durante o intervalo, com pastéis, bolo, refrigerantes e sucos
oferecidos pelos mestres.
Ambos os portais são muito utilizado pelos alunos e possuem ótima receptividade, pois colaboraram com os
vestibulandos que precisam fazer exercícios e aprofundar os conhecimentos por meio de conteúdos que facilitam a
forma de estudar.

Localizando Singularianos
Por meio de sua história, a ex-aluna Patrícia Medici mostra que não existem obstáculos quando se há força de
vontade e determinação. Em um momento, quando tudo poderia dar errado, ela fez dar tudo certo. Até o ano de 1989
foi aluna do Singular Santo André e de lá rumou para a ESALQ, na USP, para ocupar uma vaga no curso de
Engenheira Florestal.
Toda a garra de Patrícia começou a desabrochar no trajeto para o vestibular da Fuvest, já que o ônibus que a conduzia
até o local de exame quebrou e então, em uma atitude rápida, ela desceu em plena avenida Vergueiro e começou a
pedir carona, foi quando uma alma bondosa parou e a levou até o local. “Quando cheguei estavam fechando o portão,
o professor João estava lá e saiu gritando para não fecharem. Eu consegui entrar no último segundo. Ele saiu me
empurrando para minha sala, pois estava tão nervosa que fiquei meio zumbi. Ele achou meu lugar, me mandou sentar e
foi buscar água para mim. Quando saí da prova fomos conferir o gabarito e eu tinha acertado 98%”.
Desde então nada mais foram empecilhos em sua vida. Hoje é mestre em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida
Silvestre pela UFMG e doutora pelo programa de Biodiversity Management do Durrell Institute for Conservation and
Ecology (DICE), Kent University, Inglaterra; possui três prêmios internacionais o Harry Messel Conservation
Leadership Award do Species Survival Commission (SSC), o Golden Ark Award do Golden Ark Foundation, na
Holanda e o Whitley Award do Whitley Fund for Nature (WFN) no Reino Unido. Em 2014, foi escolhida como fellow
do TED Fellowship Program nos Estados Unidos e, desde então, já proferiu dois TED Talks, um deles disponível
online no ted.com .
Atualmente mora no Mato Grosso do Sul, é uma das fundadora da ONG Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) e
coordena as pesquisas nos biomas Pantanal e Cerrado.
“Além do professor João, com quem tenho contato até hoje, o professor Yuji também me marcou muito. Os dois
foram grandes gurus na minha vida, ambos me estimularam a seguir meu coração. Eu estava com tudo certo para
prestar Arquitetura, mas de última hora assisti uma palestra de um engenheiro florestal, no Encontro Profissional e me
apaixonei pela área. Mudei para Florestal na hora e fui me aconselhar com meus mestres se deveria. Yuji ficou
particularmente feliz por eu partir para a área de biológicas”, relembra.
Contato: https://www.facebook.com/patricia.medici

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daniela Doirado Aggio é uma daquelas ex-alunas que sempre estudou no Colégio Singular. Ela ingressou no
maternal em 1996 e só saiu em 2011, quando partiu para um intercâmbio em Dallas, no Texas – EUA.
Por cinco meses, Daniela ficou fora do Brasil com a finalidade de adquirir proficiência na língua inglesa, além de
estudar duas matérias acadêmicas na Universidade Batista de Dallas (DBU). Quano retornou ao Brasil, prestou
vestibular para o curso de Comércio Exterior e iniciou os estudos na universidade Metodista. Logo no primeiro

semestre, começou a estagiar na Magna Seating do Brasil e um ano depois foi convidada a participar do processo
seletivo da Colgate-Palmolive. Lá foi contratada para estagiar na área de Controladoria e Custos.
Gostou tanto da área que transferiu seu curso para Ciências Contábeis e atualmente trabalha como Analista de Custos
Júnior, na mesma empresa.
Segundo a singulariana, todos os seus anos de Singular foram muito bem aproveitados e os professores faziam questão
que os alunos aprendessem, pois não podia fazer “decoreba” para as provas. “Comecei a estudar no colégio quando
era criança, então falar da minha infância e adolescência é falar do Singular”.
Contato: www.facebook.com/dany.aggio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Até o ano de 2010, João Alexandre Reis foi aluno do Colégio Singular e ao concluir os estudos rumou diretamente
para a graduação de Engenharia Mecânica, no Intituto Mauá de Tecnologia. Em seu currículo profissional, constam
atuação na área de testes de peças na Mercedez-Benz do Brasil e analista no Banco Itaú.
Segundo o singulariano, até hoje possui diversas histórias sobre o período em que estudou no Singular, inclusive sua
sala era conhecida como Nárnia. “Todos os alunos eram muito próximos, não havia pequenos grupos e até hoje temos
muito contato”, relembra.
Entre as lembranças mais marcantes estão o curso de Astronomia, a prova das olimpíadas do conhecimento e o prêmio
muito cobiçado, a medalha entregue pelo professor Flávio Alarsa.
Contato: www.facebook.com/joao.a.reis.9
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.tambucci@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

