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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 exfuncionários.
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:
Diretores e professores comemoram desempenho dos vestibulandos
O clima no Singular é de muita festa por conta das mais de 1,2 mil aprovações, registradas até o
momento, e não faltam exemplos que confirmam a excelência da qualidade do ensino. Somente
na UFABC, dentre as cinco primeiras aprovações, quatro foram conquistadas por singularianos.
André Victor Bacci foi aprovado em primeiro lugar na UFABC e Unifesp, nos cursos de
Ciências e Tecnologia e Engenharia Química, respectivamente, além da USP e bolsa integral no
Instituto Mauá de Tecnologia, em razão do seu desempenho; Bruno Alves garantiu a segunda
posição; Carlo Henrique Franzin o quarto lugar e Victória Rosseto, a quinta colocação, todos
na UFABC.
Ana Lara Almeida da Silva foi aprovada em Engenharia na USP, em Medicina na Unifesp,
Unesp e UFRN e, se não bastasse, no vestibular da Unesp gabaritou a prova e teve a nota
máxima de 28 pontos. Na redação da Fuvest obteve 93 pontos de um total de 100 e no Enem,
920 de 1000.
Em 2016, Bruno Eduardo Sales obteve nota 100 na redação da Fuvest e garantiu vaga na
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Economia. Mesmo assim optou por fazer cursinho e neste
ano foi aprovado no Insper – com bolsa integral, UFABC e FGV - em 10º lugar. Já Vitor
Patriota registrou nota 980 na redação do Enem e foi aprovado direto do Ensino Médio no
curso de Medicina na Famema – Faculdade de Medicina de Marília.

Além deles outros se destacaram na USP como Victória Henrique, com o primeiro lugar em
Ciências Sociais; Vivian Garcia com a primeira colocação em Terapia Ocupacional, além da
sexta posição em Fonoaudiologia, na Unesp; Juliana Brito, com o segundo lugar no curso de
Computação, pelo SiSu e em Sistema de Informação, pela Fuvest e Isabella Pruaño Inglese,
com o nono em Fonoaudiologia, na USP. Vale ressaltar que este ano ela ainda cursará a 3ª série
do Ensino Médio.
Já o aluno Igor Magro garantiu o segundo lugar em Ciência e Tecnologia, na Unesp; Vinícius
Santos foi aprovado no curso de Engenharia Civil, em segundo lugar na UsfCar e Tamirez
Volponi Gouvêa, com a mesma colocação, em Psicologia na UFMT.

Curiosidades Singulares...
Professor do Singular é patrono em formatura de turma de Medicina
Recentemente o médico Dante Simionato, professor do Projeto Medicina, teve uma emoção e
tanto ao ser patrono da XII turma de formandos da Faculdade de Medicina da Uninove, onde
leciona Anatomia e Patologia. Segundo ele, receber um convite desses foi um imenso privilégio
e grande responsabilidade.
Dante ingressou na família Singular em 1986, formando-se no Colégio Singular Santo André
em 1997, quando rumou para o Singular-Anglo. Graduou-se em Medicina, na Universidade de
Mogi das Cruzes, com especialização em Anatomia Patológica na Faculdade Medicina do ABC.
Também atua como 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.

Fundo Social de Ribeirão Pires tem ex-aluna no comando
O Fundo Social de Ribeirão Pires tem como atual presidente a ex-aluna e primeira dama da
cidade Flávia Robles Dotto, que se formou no Colégio Singular Santo André em 1990.
Segundo a singulariana, presidir o Fundo Social é uma experiência única, já que trabalhar nessa
área sempre foi um grande sonho. “Temos muitos projetos voltados para as pessoas carentes,
tanto da terceira idade como os jovens, que terão uma atenção especial com cursos de
capacitação e geração de renda”, adianta.
Flávia formou-se na FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado em Comunicação Social Relações Públicas e desde então já estagiou na General Motors do Brasil, foi efetivada e
permaneceu na empresa por sete anos, atuou como empresária no ramo de flores e
recentemente, trabalhou na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santo André.

Singulariana vence reality show
Entre 40 mil candidatas, a singulariana Giulia Borelli foi uma das selecionadas para o programa
Cabelo Pantene, reality show que foi ao ar pela MTV e pelo YouTube, no canal Pantenebrasil.
A finalíssima aconteceu na última sexta-feira (10 de feveeiro) e Giulia sagrou-se campeã do
programa.
A atração selecionou três garotas para as campanhas da marca e além de considerar a beleza do
cabelo das candidatas, o júri ainda avaliou atitude, personalidade, postura, entre outros atributos.

A aluna concluiu o Ensino Médio no Colégio Singular em 2016 e neste ano fará cursinho no
Singular-Anglo a fim de tentar uma vaga no curso de Medicina e conciliar com a carreira de
modelo.

Exame de Cambridge tem 100% de aprovações
O Singular Idiomas e sua coordenadora, a ex-aluna Maria Beatriz Affonso, estão
comemorando pelo quinto ano consecutivo o sucesso dos seus alunos no último Exame de
Cambridge, com 100% de aprovações.
As aulas do Singular Idiomas são ministradas nas próprias unidades do Singular,
proporcionando maior segurança e comodidade aos pais, já que não há a necessidade de
deslocarem seus filhos para outros locais a fim de estudar o idioma inglês.

Do tablado para as cadeiras universitárias
A partir deste ano a professora Mariana Battistini Dalmolin (Filosofia e Sociologia) terá um
novo desafio, a faculdade de Direito, já que na última maratona de vestibulares foi aprovada na
USP.
O interesse pela nova graduação surgiu a partir do trabalho realizado com os alunos sobre ética
e política, o qual chamou sua atenção para questões jurídicas. “Percebi como o Direito é amplo
e a diversidade de carreiras possíveis que pode ser intelectualmente estimulante e como algumas
habilidades que desenvolvi na Filosofia - como a leitura rigorosa de textos, o raciocínio lógico e
a clareza na escrita - são importantes para o Direito”, revela.
Mariana foi aluna do Colégio Singular São Bernardo até 2007 e já possui graduação e mestrado
em Filosofia pela PUC-SP.

Localizando Singularianos
Ignês Loyolla Perez foi uma das primeiras alunas do Singular e sua história de sucesso
começou na rede. Como estava algum tempo afastada dos bancos escolares e tinha muita
vontade de mudar sua vida, em 1975 matriculou-se no curso Madureza, apaixonando-se pelos
estudos logo nas primeiras aulas.
Ao terminar essa etapa, engatou rapidamente o cursinho e, segundo ela, foi o professor Paulo
Roberto De Francisco que indicou o Curso de Bacharelado em Matemática com Ênfase em
Processamento de Dados na Fundação Santo André. “Eu nem imaginava o que vinha pela
frente”, brinca.
A singulariana acolheu a sugestão, formou-se e logo em seguida pós-graduou-se em Matemática
pela FMU. Hoje consta em seu currículo profissional, palestras em escolas e faculdades
técnicas do Estado de São Paulo visando alertar e motivar os alunos da área de TI sobre a falta
de profissionais especializados. Atualmente é instrutora na área de TI para ambiente Mainframe
em Consultorias, além de ministrar aulas particulares.
Contato: https://www.facebook.com/ignes.loyolla

-O ex-aluno Wilber Rossini, que estudou no Singular Santo André de 1991 a 1993, relembra
que além do ensino forte, o Singular também exerceu grande influência na sua formação
cultural. “Na época em que estudei havia muitas salas de aulas e algumas com

aproximadamente 40 alunos, cuja composição era bem heterogênea. Tinha alunos de famílias
de origem japonesa, libanesa, muçulmanos, judeus...”.
Apesar de toda essa diversidade, Rossini mantém até hoje amizades do seu tempo de Singular,
tanto que no próximo mês de março ele e outros quatro amigos têm encontro marcado, inclusive
um deles mora no Chile e está vindo especialmente para o encontro aqui em São Paulo.
Formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo, o singulariano fez pósgraduação em Processo Constitucional e Direito Tributário no IBET (Instituto Brasileiro de
Estudos Tributários) e atua na área.
Contato: https://www.facebook.com/wilber.rossini.5
-Jogadora de vôlei profissional durante 23 anos, com dois mundiais juvenis em 1987 e 1989 e
medalha de ouro em 1991, Kerly Cristiane Paiva dos Santos há algum tempo está afastada
das quadras, mas continua na ativa embora já esteja aposentada. Atualmente exerce a função de
Procuradora do Município de Macaé (RJ), já que é formada em Direito pela Universidade
Estácio de Sá, em Macaé, com pós-graduação em Direito Público, Administrativo, Tributário e
Constitucional na Universidade Estácio de Sá, em Cabo Frio.
Kerly estudou no Liceu Monteiro Lobato de 1983 a 1984 e no Colégio Singular Santo André de
1985 a 1986. Ao se lembrar dos tempos de singulariana, descreve que se sente realizada
profissionalmente e não esconde a saudade que ainda sente de todos os seus professores, que
muito a influenciaram positivamente em sua vida.
https://www.facebook.com/kerly.paiva
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

