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O Singular em Revista é mais um canal de comunicação com a família singulariana, uma linha direta com
você, ex-aluno. 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:
Aberta a temporada de aprovações
Quando o assunto é vestibular, o Singular dá um show! Na última maratona de
vestibulares bateu recordes de aprovação e neste ano não será diferente, já que na
primeira fase da Unesp, foram cerca de 300 aprovações.
Esses resultados são frutos do trabalho realizado ao longo do ano e quem é ex-aluno
sabe que os desafios dos vestibulares são facilmente driblados pelos singularianos,
que contam com um ensino de ponta que envolve professor, coordenação e material pedagógico.

Singular confirma expertise e acerta tema da redação do Enem
Na preparação para os grandes vestibulares, o Singular-Anglo oferece uma série de vantagens e recursos
pedagógicos aos seus alunos e um deles é o Projeto de Redação. E
essa qualidade do material e dos professores foi comprovada por meio
do simulado do mês de outubro, que trouxe o tema A intolerância
religiosa e o Estado Laico, muito próximo ao solicitado no Enem
2016.
O Projeto de Redação do Singular permite treinar e aproximar o
vestibulando da realidade dos principais exames e no decorrer das
aulas, o aluno aprende técnicas de escrita, a criar repertório e sustentálos com boa argumentação, a produzir diversas redações, além de
participar de vários simulados. Todos os textos são corrigidos com
apontamentos e nota e, se houver dúvida na correção, o aluno pode

frequentar o plantão presencial e conversar com quem analisou seu texto.

Curiosidades Singulares...
Singularianos conquistam mais medalhas em Olimpíadas Acadêmicas
A coordenadora Raika Tkatschuk está encerrando 2016
com a sensação de dever cumprido, pois os alunos que
participaram das Olimpíadas Acadêmicas deram um
verdadeiro show de conhecimentos e desenvoltura nas
principais provas. Até o momento já são 276 medalhas,
sendo 45 conquistadas somente neste ano.
A conquista mais recente veio da OBF – Olimpíada
Brasileira de Física, quando foram conquistadas quatro
medalhas. Já na OBQ - Olimpíada Brasileira de Química,
foram mais duas medalhas e na ONC - Olimpíada Nacional de Ciências houve a conquista de mais três
medalhas, além da OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia na qual os singularianos garantiram 25
medalhas.
Para participar das provas os alunos contaram com treinamento e apoio dos professores Flávio Alarsa,
Suzana Moreira, Gabriel Mendes, Felipe Keller, Miriam Possar do Carmo e Cleciane Battistin
Ceregatto.

Equipe de Amarelinhos em ação
Assim que teve início a maratona de vestibulares 2017, os membros da Equipe de Amarelinhos do Singular
tiraram suas camisetas amarelas do guarda-roupa e partiram para os acompanhamentos dos principais exames.
E como já é tradição, após o fechamento dos portões dos locais da Fuvest, no último dia 27 de novembro, o
Singular promoveu mais um churrasco com os Amarelinhos, na Área de Convivência da unidade Santo
André. O evento foi regado a boa conversa e muita descontração.

Professora lança livro e aprofunda relação cérebro-linguagem
A professora Roberta Baradel (Gramática e Redação) acaba de lançar o livro Curiosa
Mente - descobrindo a Neurociência, fruto de um projeto da UFABC, do qual é membro
e que tem a finalidade de divulgar as pesquisas em Neurociência. A obra foi escrita em
parceria com 38 autores, divididos entre professores e colegas da graduação e pós.
Segundo Roberta é um projeto que pretende divulgar, por meio da linguagem acessível,
os detalhes de cada área de pesquisa na Neurociência. “O livro foi escrito a muitas
mãos. Eu e os demais autores nos organizamos e então construí o enredo. Cada capítulo

apresenta um pouco das pesquisas que ocorrem nas diversas áreas da Neurociência e é recomendado para
curiosos e simpatizantes da área”, explica.
A professora está no Singular desde 2004, quando começou como plantonista e corretora de redações. Foi
contratada como professora em 2006. É bacharel e licenciada em Letras, Linguística e Pedagogia, mestre em
Linguística em Neurociências e Cognição e doutoranda na UFABC. O lançamento oficial de Curiosa Mente
será em fevereiro de 2017, mas já pode ser adquirido no portal da editora http://editora.ufabc.edu.br .

Primeira série brasileira da Netflix tem singulariano
O ex-aluno Rafael Imbroisi, que se formou em 2013 no Singular São Bernardo, vem fazendo bonito nas
Artes Cênicas. Ele fez uma participação na série 3%, a primeira brasileira da Netflix que estreou
mundialmente no último dia 25 de novembro.
A história é uma ficção que versa sobre um Brasil pós-apocalíptico
e discute a meritocracia. A trama ocorre em uma cidade fictícia,
onde os brasileiros sofrem com falta de alimentos e assim que os
jovens completam 20 anos ganham a chance de participar de uma
disputa que premia 3% dos competidores, que ganham o direito de
viver em uma cidade privilegiada, conhecida como Mar Alto.
Segundo Rafael a segunda temporada da série já foi aprovada.
“Ainda não me mandaram nada confirmando minha participação,
mas há chances do meu personagem voltar. Algumas pessoas
entraram em contato comigo querendo a volta do personagem, já
que na primeira temporada ele revela um segredo muito
importante de um dos protagonistas”, conta.
Essa série não é o primeiro trabalho de Rafael, que já esteve no sitcom Experimentos Extraordinários, no
canal Cartoon Network, disponível na Netflix. Também atuou em propagandas do Burguer King e
Mastercard; gravou o longa metragem Caubóis do Apocalipse, que em breve estará nos festivais nacionais e
internacionais de cinema.
Atualmente está finalizando dois cursos de teatro a fim de conquistar o registro DRT e para o futuro, espera
colher os frutos dos projetos que participou, novos trabalhos, além de cursar uma faculdade de cinema.

Festival de Dança Singulariano celebra 10 anos
Recentemente o Colégio Singular São Caetano promoveu o espetáculo
Retro 10 anos de dança, que chegou a uma década de total sucesso e
também celebrou o término das aulas da modalidade.
Cerca de 900 convidados prestigiaram o evento que envolveu alunas do
Ensino Fundamental ao Ensino Médio, mães, professoras e teve
organização do coordenador de eventos Alan Nobre e produção da
professora Joyce Zanluchi.
Como nos anos anteriores, o evento teve caráter beneficente e foram arrecadados mais de 60 quilos de leite em
pó, destinados ao Hospital do Câncer.

Campanha de Natal na reta final

Está a todo vapor a Campanha de Natal do Singular Social e até o próximo dia 16 de dezembro arrecadará
brinquedos – novos e seminovos, panetones e produtos de higiene que serão encaminhados para creches,
orfanatos e asilos da região do Grande ABC.
Ao longo deste ano, o Singular já promoveu campanha de material escolar, alimentos, ovos de chocolate,
agasalhos, produtos de higiene pessoal e brinquedos.

Localizando Singularianos
Carlos Eduardo Grecco foi aluno do Singular Santo
André entre os anos de 1995 e 1997, quando ingressou no
curso de Arquitetura no Mackenzie. Mas, algum tempo
depois percebeu que sua vocação não estava ali e então
prestou novo vestibular para Jornalismo na Universidade
Metodista.
O singulariano fez estágio na Rádio Eldorado, passou pela
produção e reportagem, até chegar à chefia de
reportagem. De lá rumou para a CBN onde atuava na
produção de quatro programas. Um ano depois retornou
ao Grupo Estado, desta vez para ajudar na implantação do projeto Rádio Estadão ESPN, como chefe de
reportagem do jornalismo da emissora.
Após cerca de 10 anos, mesmo sentindo-se totalmente à vontade na carreira jornalística, Carlos Eduardo
resolveu mudar completamente de área e optou por cuidar dos negócios da família. Atualmente é diretor na
GTI-Log Transportes e Logística, ex- Grecco Logística, que aos 50 anos de fundação adquiriu as atividades da
Rios Unidos Logística e Transportes, uma das empresas do Sistema Usiminas.
Segundo Carlos Eduardo, o Singular foi bastante influente em suas escolhas, pois as palestras e encontros
profissionais ajudaram muito a entender melhor sobre as profissões e ter uma segunda opção caso a primeira
não desse certo. “Tive uma estrutura muito forte e competente no Singular para prestar os vestibulares. Não
fiz cursinho, mas mesmo assim, para Arquitetura, passei no Mackenzie, PUC Campinas, FAAP e Belas Artes.
E, depois de três anos sem estudar, passei em Jornalismo na Metodista, com os conhecimentos adquiridos no
Singular”, revela.
O ex-aluno guarda inúmeras lembranças singularianas e até hoje mantém contato com a maioria dos amigos,
tanto pessoal como profissionalmente, além dos bailes, campeonatos internos, Jogos Escolares, excursões e
muitas outras.
“Época muito boa. No período que estudei, para entrar na escola precisava de um tíquete, o qual era furado no
respectivo dia pelo porteiro da escola. O problema é que minha turma tinha a mania de ‘sumir’ com os
tíquetes. Ou seja, quase nunca tinha o documento para entrar”, relembra aos risos.
Contato: https://www.facebook.com/carlos.grecco10

-Leonardo de Bortoli Soares de Freitas passou boa parte da sua
juventude no Singular. Primeiro foi aluno do Singular Júnior, depois do
Singular Santo André e por último do Singular-Anglo, da mesma
cidade. Em 2009 foi aprovado no vestibular da Unesp, no curso de
Economia, mas com o tempo percebeu que sua aptidão não era aquela e
resolveu cursar Direito em São Bernardo.

Sempre esforçado, o ex-aluno batalhou muito. Primeiro fez estágio na Bayer, em alguns escritórios de
advocacia de médio porte e na Procuradoria Geral do Estado. A paixão pelo Direito falou muito alto e
atualmente é assistente judiciário concursado no Tribunal de Justiça de São Paulo e atua assessorando uma
juíza.
Para Leonardo, o Singular foi fundamental em sua formação e na preparação para os vestibulares. “Além da
questão acadêmica, o maior aprendizado foi o de consciência nas aulas de História, Geografia e Redação
ministradas por professores como Michel Francisco, Thiago Rocha, Marcos Lipas, Lilian, entre outros que
se importam com a formação humana dos alunos”, confessa.
Ele também relembrou que no Singular viveu ótimos momentos e até hoje preserva a amizade com grande
parte dos amigos, além dos professores Michel e Thiago.
Contato: https://www.facebook.com/leobsf

-Natália Vieira Mendes é uma daquelas ex-alunas que desde
pequenininha fez parte da família singulariana. Sua vida acadêmica
começou no Singular Júnior ainda no Maternal e por lá seguiu até
o fim do Ensino Fundamental II. As 1ª e 2ª séries do Ensino Médio
foram cursadas na unidade de São Bernardo e a 3ª série em Santo
André.
Assim que concluiu o Ensino Médio rumou para o Singular-Anglo
Santo André, onde se preparou por um ano e saiu pronta para
garantir uma vaga no curso de Medicina, o qual ainda está em
andamento no Centro Universitário São Camilo.
Como estudou a vida inteira no Singular, sua formação e escolha
foram totalmente influenciadas positivamente pela instituição.
“Gosto muito do Singular e por ter parentes que trabalham e
estudam na escola, até hoje participo de muitas atividades e a famosa frase ‘quem faz Singular nunca esquece’
para mim é uma verdade incontestável”, revela.
Contato: https://www.facebook.com/natalia.mendes.39
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

