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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:
Professores acertam conteúdo de vestibular
Os professores Rose Rodrigues (Geografia) e Diego Tavares
(Filosofia) esbanjam sorrisos pelos corredores das unidades, além da
certeza se seguirem no caminho certo ao compartilharem muita
qualidade quando o assunto é preparação para os vestibulares.
A prova da Fuvest trouxe como tema da redação os Conceitos do
Iluminismo elaborados na obra de Immanuel Kant, um assunto
abordado pelo professor Diego
em suas aulas de Filosofia e
Sociologia. O Singular-Anglo é
o único Cursinho do ABC que tem em sua grade aulas semanais de
Sociologia e Filosofia.
Outro grande acerto na segunda fase da Fuvest foi a abordagem do
Desastre de Mariana e Brexit, cujos assuntos foram tratados nas
aulas do curso de imersão, com a professora Rose.
No ano passado, o Singular acertou o tema da redação do Enem, ao
preparar os alunos com um simulado que trouxe a abordagem da Intolerância religiosa e o Estado Laico.

Curiosidades Singulares...

Ex-aluno é o novo representante na Academia
Brasileira de Ciências
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) elegeu recentemente
novos representantes e entre eles está o professor da Unicamp e exaluno do Singular Daniel Martins de Souza.
Segundo ele, a partir de agora é preciso dedicação ainda maior para
fazer jus à indicação, fruto de um trabalho conjunto com alunos e
cientistas no laboratório que chefia na Unicamp.
A pesquisa do ex-aluno e sua equipe visa tornar a ciência traduzível para o dia a dia das pessoas. Eles
investigam as bases moleculares de doenças psiquiátricas para contribuir com dados que possam ser usados na
formulação de tratamentos mais eficazes. No ano passado, a Academia comemorou seu centenário e tem seu
foco no desenvolvimento científico do País e a interação entre os cientistas brasileiros e estrangeiros.
Daniel é professor doutor no Departamento de Bioquímica, do Instituto de Biologia da Unicamp, e
desenvolve projetos de análise proteômica em tecido cerebral e periféricos provindos de pacientes com
distúrbios psiquiátricos. É membro do corpo editorial de nove periódicos científicos e revisor de projeto de
fomento de seis agências internacionais. Em 2015, lançou como editor permanente séries de livros
"Proteomics, Metabolomics, Interactomics and Systems Biology" pela editora Springer (EUA). Até agora já
publicou 108 artigos.

Professor finaliza projeto de Oficinas Tecnológicas
O coordenador de Mídias Digitais e Tecnologias do Colégio Singular,
Eduardo Zamborlini está acertando os últimos detalhes para o início das
novidades que agitarão a turma do Ensino Fundamental I. A primeira são as
Oficinas de Tecnologias Aplicadas, com suporte do material Lego
Educacional, voltadas aos alunos do 1º ano.
Ao utilizar o material Lego, o aluno aliará a tecnologia ao lúdico, aprenderá
Matemática, conceitos de Física e até desenvolverá habilidades de
Engenharia. “A ideia é fazer com que os alunos tenham contato com o
construir, o fazer, aprender a solucionar problemas, além de desenvolver a lógica, com a proposta de tirar um
pouco os estudantes das telas durante as aulas de tecnologias, e levá-los às experiências reais”, explica o
coordenador.
Outra novidade são as oficinas de Engenhocas Geniais, voltadas para os alunos a partir do 2º ano e que terão
continuidade no Ensino Médio. Os projetos envolverão mecânica, elétrica, eletrônica, química entre outras
disciplinas e serão baseadas nas aulas de Mecatrônica que estão na grade curricular. Será uma mistura de
Engenharia com diversão e descobertas.

Singulariano assume Secretaria de Segurança de Santo André
Nas últimas eleições, o ex-aluno Edson Sardano foi reeleito vereador com uma das
maiores votações de Santo André - 6.132 votos – e devido ao seu profissionalismo e
conhecimento na área de segurança pública, foi nomeado secretário de Segurança
Urbana e de Cidadania da cidade.
Ele se formou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1981 e anos mais
tarde graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Em seguida, fez Mestrado em Ciências Policiais e de Segurança Pública no Centro
de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
O ex-singulariano chegou ao posto de Tenente Coronel da Polícia Militar, atuou em policiamento ostensivo,
Polícia Rodoviária e na área de comunicação social da PM. Também foi comandante da Polícia Militar em
Santo André, onde encerrou a carreira.

Professora cria game em TCC
A professora Fabíola Oliveira Nascimento (Ciências) concluiu em dezembro
a graduação de Licenciatura em Química na Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) e para a apresentação do seu TCC – Trabalho de Conclusão de
Curso, desenvolveu um jogo para ensino de Eletroquímica, chamado de A
pilha de Volta.
Segundo Fabíola, o game alia diversão e aprendizado. "Pensando como
cientista, o jogo foi idealizado para desenvolver junto aos estudantes do Ensino Médio, os conceitos
abordados em Eletroquímica, por meio da história da construção da pilha desenvolvida por Alessandro Volta”.

Palestra tem singulariano no comando
Como forma de celebrar o término das aulas e motivar os alunos do curso
técnico em Informática do Singular Santo André, o professor Rodrigo Prata
presenteou-os com uma palestra do ex-aluno Jonathan Nagahoshi.
Durante o bate-papo, o profissional compartilhou sua experiência e explicou
tecnicamente os cinco princípios SOLID, os pilares de uma metodologia
robusta para o desenvolvimento de software, produzindo código de
qualidade, coeso e de baixo acoplamento.

Singular Social lança primeira campanha de 2017
Durante todo o ano letivo, o Singular Social promove campanhas que colaboraram com a comunidade onde
está inserido e a primeira deste ano é a do Material Escolar, que segue até o dia
10 de fevereiro.
Nesse período serão arrecadados materiais novos e usados, em bom estado de
uso e conservação, e todos os itens serão enviados para creches e orfanatos do
Grande ABC. As doações podem ser entregues em qualquer unidade do
Colégio ou Cursinho.
O Singular Social encerrou 2016 com a certeza de dever cumprido, pois
diversas instituições foram beneficiadas com a arrecadação de 4,8 toneladas de
alimentos, 8 toneladas de roupas, 400 itens de material escolar, 3,8 mil brinquedos, 4,2 mil itens de higiene
pessoal e 980 ovos de chocolate.

Localizando Singularianos
Vânia Ramalho foi aluna do Singular Santo André até o ano de 1978, quando
ingressou na faculdade de Jornalismo - profissão a qual nunca abraçou de
verdade. Bailarina desde os 5 anos de idade, a ex-aluna sempre soube que sua
verdadeira vocação estava nos palcos e por isso se formou na Escola
Municipal de Bailados de São Paulo. Em seguida, fez pós-graduação na
Universidade Federal da Bahia.
Por anos dançou pelo extinto Ballet Oficina e chegou até manter uma escola
que levava seu nome. Fez cursos de especialização no Jhofrey Ballet, Martha
Graham Dance School e Broadway Dance Center, além de formação pela Royal Academy of Dance (RAD) e
Registered Teacher.

Após um sério problema de tendão, Vania foi obrigada a fazer uma pausa em sua carreira e trabalhou no
Colégio Singular, primeiro na sala de matrículas, depois como auxiliar de coordenação. “Meu chefe foi
ninguém menos que o mais temido professor que tive na vida, o Beto. Tremi ao vê-lo. Mas a vida nos
surpreende, que chefe maravilhoso ele foi, uma pessoa ímpar, de grande profissionalismo, que tenho o mais
profundo respeito e carinho”, revela.
Depois depois, a singulariana se casou e mudou-se para Porto Alegre, onde morou por sete anos. Quando
retornou para Santo André foi novamente acolhida pelo Colégio Singular, na área Recursos Humanos. “Desta
vez minha chefe foi a Zilda, grande amiga e colega de faculdade.”
De volta à carreira, desde 2003, a singulariana trabalha no Ballet Evelyn, nas unidades São Bernardo e
Ipiranga.
A ex-aluna conta que no Singular fez muitas amizades e teve professores maravilhosos. “O Singular pode não
ter influenciado a minha escolha de carreira, mas sem dúvida alguma, fez e faz parte de minha vida toda.
Atualmente, meu filho cursa o Ensino Médio na Álvarez de Azevedo”.
Contato: www.facebook.com/vania.ramalho.52

Leandro Martins cursou o Ensino Médio entre 1998 e 2000 na unidade de
Santo André e de lá rumou para a Universidade Metodista, onde cursou
Jornalismo. Fez pós-graduação em Jornalismo Esportivo e Negócios do
Esporte, pela FMU, e hoje é o proprietário da LM Comunicações.
“Todos os professores contribuíram de alguma forma para eu ser um cidadão
melhor, mas o mais engraçado era que eu ia muito bem em Exatas, ao
contrário de quem geralmente quer a área de Humanas. Era aluno nota 10 em
Física, 9 em Matemática e Química. Nessas disciplinas, dava-me muito bem
com o Rogério Okubaro, Marilda, Flávio Alarsa, Carlos Daniel, Marco
Polo, Fernando, entre outros grandes professores da minha época. Curtia também as aulas de História do
Lourenço Lentini e do João Bonturi.”
Ao se lembrar dos tempos que estudava no Singular, o ex-aluno conta que a escola acaba sendo uma segunda
casa e os professores segundos pais. “Levamos dessa época os estudos, as paqueras, uma ou outra festa, os
gols marcados nas aulas de Educação Física, os amigos que fiz, além de uma base sólida e consistente”.
Contato: https://www.facebook.com/leandromartinsjornalista

Aluna do Singular Santo André de 1981 a 1983, a empreendedora formada
em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista Suzete Perez
Zanatta relembra dos tempos de singulariana com muito carinho.
Para ela, o Colégio Singular foi uma das bases fundamentais para o seu
crescimento tanto pessoal como profissional. “Estar no Singular durante
minha adolescência foi muito marcante e importante, principalmente pelos
amigos e professores que trago comigo até hoje”. Os laços de amizade com os
alunos de sua sala são tão fortes que até já promoveram um encontro de 30
anos de formados”.

Durante sua trajetória profissional, Suzete trabalhou em gráficas, agências com criação publicitária e durante
sete anos, criou e produziu na cidade de Santos uma linha de lembrancinhas e convites para eventos. De volta
a Santo André, produziu o programa Eco Inteligência na TV via internet e hoje trabalha como publicitária
autônoma e mantém o blog www.suzetezanatta.com.br.
Contato: www.facebook.com/suzetezanatta

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

