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Notícias
em Destaque
Teatro Singular retorna de viagem
com novidades

Diretora deixará saudades
na família singulariana

O último mês foi bastante intenso para Paulo Gircys – coordenador do Teatro Singular e sua trupe, que acabam de retornar da
Argentina, onde participaram do Festival Mundial de Teatro Adolescente, realizado em Buenos Aires.
Nesse evento, o grupo assistiu a peças, atuou na criação de
ce-nas e apresentou a peça Sintoma Social. De acordo com Paulo, por
lá também estava o organizador do Vamos que Venimos - versão
chilena do festival - que gostou muito da atuação do Teatro Singular.
“Fui convidado para aplicar a mesma oficina e para ser o responsável
pela área de Teatro e Política, no festival do Chile. Participarei como
representante do Teatro e Colégio Singular”, comemora.
A trupe também marcou presença no Festival Estudantil de
Pindamonhangaba (Festil), com a peça Inclusive Este e garantiu o
Troféu Participação Edson Sansil e indicações pela iluminação e
figurino.

Embora muitos singularianos já saibam, neste fim de
semana (3 de novembro) faleceu aos 54 anos, a diretora do Liceu
Monteiro Lobato Marisa Shizue Basso Braga, que antes de assumir o cargo também foi coordenadora pedagógica. Ela estava
na família Singulariana há oito anos.
A diretora era dona de um carisma único, uma alegria
contagiante e sempre estava com um sorriso estampado em seu
rosto. Todas essas qualidades colaboraram para cativar alunos,
pais e colaboradores.

Curiosidades
Singulares...
Décio Cattaruzzi colore
Singular de rosa

Encontro de coordenadores
do High School

Em prol da campanha Outubro Rosa, o coordenador de
Esportes do Colégio Singular Santo André, Décio Cattaruzzi
agitou uma ação que coloriu a escola. Vestidos com peças na cor
rosa, alunos, professores e colaboradores doaram 160 lenços e 35
mechas de cabelo para serem encaminhados à Casa Ronald
McDonald ABC. A entrega foi realizada por meio da presidente
do Rotary Club Santo André 8 de Abril, Maria Passaretti.

A coordenadora Valquíria Wong e a assistente Erika
Montoro marcaram presença durante o 6° Encontro de Coordenadores
do High School, em São Paulo, sob o tema Liderança Educacional em
Ensino Colaborativo (Educational Leadership in Co-Teaching).
O grupo compartilhou as
práticas bem-sucedidas nas aulas do High School em suas escolas e discutiu os conceitos de
liderança educacional, estabelecimento de metas, avaliação e
diferenciação, Wish-OutcomeObstacle-Plan (W.O.O.P), além
do planejamento das disciplinas
para 2018.
Erika Montoro e Valquíria Wong

Adoção de crianças é tema
abordado no blog Lado M
Desde o ano passado, a professora e coordenadora de
Redação Natália Sanches é colaboradora do portal Lado M,
que possui mais de 50 mil curtidas no Facebook e trata do empoderamento feminino.
Sempre com uma abordagem diferenciada, a professora traz assuntos bastante interessantes com foco na cultura,
feminismo, comportamento e cotidiano. O
texto da vez leva o título Como é o processo de adoção de crianças e adolescentes no Brasil, que aborda o número de
crianças que vivem em abrigos, os impasses no processo de adoção no Brasil e o
que é possível melhorar. Para ler o conteúdo, basta acessar o link www.siteladom.com.br/adocaocriancas-adolescentes/ .

Natal é foco de campanha
do Singular Social
Após o sucesso da campanha do Dia das Crianças,
Ronaldo Beluzzo, coordenador do Singular Social, já iniciou
a ação direcionada ao Natal. Até o início de dezembro, todas
as unidades do Colégio e Cursinho receberão doações de
brinquedos - novos e seminovos, panetones e produtos de higiene. As arrecadações serão destinadas a asilos, creches e
orfanatos da região do Grande ABC.

Professor coordena espetáculo
Beleza não é tudo
Recentemente, a Fundação das Artes de São Caetano promoveu a sexta edição do Festival de Teatro
Estudantil 2017, no Teatro Santos Dumont e
o professor Júnior Docini marcou presença
com o grupo formado por alunos do 7º ano
do Singular São Caetano, com apresentação
da peça Beleza não é tudo.
Segundo o professor o evento
não teve caráter competitivo, mas promoveu
um encontro de grupos estudantis num espaço artístico.

Futebons & Futeboas
em São Bernardo
Mesmo com muita correria e diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo, Niltinho Diniz, coordenador de Esportes
do Singular São Bernardo, não perde o bom humor e ainda consegue
dar conta de tudo.
Primeiro foi coordenar e acompanhar os alunos-atletas durante as competições da 51ª edição dos Jogos
Escolares, que rendeu o vice-campeonato. Paralelamente ao evento esportivo, a equipe de Educação Física também comandou as atividades
do Desafio Singular Fundamental II e, na última
quarta-feira (1 de novembro), promoveu o tradicional Futebons & Futeboas, que reuniu a galera do 9º Ensino Fundamental II e Ensino Médio, na Academia Top Spin & Big Ball.

Singular Boa Prova participa
de corrida
Aconteceu recentemente a segunda edição da Corrida da
Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC e os coordenadores
da Equipe de Corrida Singular Boa Prova, Enzo Marcon Takara
(Matemática) e Ricardo Bonelli (Educação Física) marcaram
presença e por lá também encontraram a professora Andreia Matos
(Química) com o seu marido e ex-aluno Gilson. A esposa do Enzo,
Gláucia, que também faz parte da equipe, marcou o quarto melhor
tempo.

Localizando
singularianos

Juliana Blandina Perroni foi aluna do Singular Santo André até 2006, quando
ingressou no curso de Biomedicina no Centro
Universitário São Camilo. Para não perder o
ritmo, logo na sequência, iniciou pós-graduação em Biomedicina Estética no Instituto
Ibeco, além de habilitação em Análises Clínicas, Reprodução Humana e Estética.
Já atuou no Instituto das Crianças,
do Hospital das Clínicas (Laboratório de
Imunologia), Instituto Dante Pazzanese (Laboratório de Biologia Molecular), Incor (Laboratório de Genética), Clínica Genics (Reprodução Humana) e no Hawaii Medical
Service Association - HMSA (Laboratório de
Análises Clínicas). Atualmente trabalha na
área de Biomedicina Estética.
Para a singulariana, o Colégio Singular foi fundamental em sua formação profissional, pois os excelentes professores possibilitaram um elevado grau de conhecimento para encarar os vestibulares, além do estímulo psicológico.
Contato:
www.facebook.com/juliana.b.perroni

Até o ano de 2007, o singulariano
Hugo Gabriel da Cruz foi aluno do Singular Santo André e, no ano seguinte, fez
Cursinho na mesma cidade. Em seguida, ingressou na Unifesp – Universidade Federal
de São Paulo, onde cursou História, com Licenciatura, Bacharelado e Habilitação em
Patrimônio Histórico.
Durante a faculdade, o ex-aluno fez
estágios na área de pesquisas históricas e arquivos, mas sua verdadeira vocação estava
nas salas de aula e investiu pesado para ser
um excelente professor. Atuou em diversas
escolas particulares da região e também foi
plantonista no Singular Júnior. Atualmente
faz mestrado em Ensino de História, na Universidade do Porto, em Portugal.
De acordo com Hugo, o Singular
foi fundamental para sua aprovação no vestibular, pois a qualidade do ensino foi a ferramenta necessária para obter um ótimo desempenho em sua vida profissional.
Contato
www.facebook.com/hugo.cruz.3950

Renata Cambiano Zampieri foi
aluna do Singular São Bernardo até 2002.
Graduou-se em Psicologia na Universidade
Metodista, na qual também fez mestrado em
Psicologia da Saúde, além de pós-graduação
em Consultoria de Imagem e Estilo na Universidade Belas Artes e um curso no Instituto
Holos, de Coaching & Mentoring.
De acordo com a singulariana, desde que se formou o foco de sua carreira foi a
área clínica com atuação em Psicoterapia,
Orientação Profissional, de Carreira e
Coaching. “Após a formação em Consultoria
de Imagem, trabalhei com consultoria empresarial e tive a oportunidade de fazer um link
entre coaching e consultoria de imagem.
Atuei em projetos pessoais, como preparação
e orientações para entrevistas, replanejamento de carreira e imagem pessoal”, revela.
Atualmente é gerente de Recursos
Humanos na Calldorado, em Copenhagen, na
Dinamarca, e esporadicamente realiza atendimentos de coaching e consultoria.
Para Renata, as feiras de profissões
e as palestras com profissionais foram muito
importantes, pois ampliaram seus conhecimentos em relação à profissão, além de ajudá-la a entender o dia a dia da área escolhida.
“Lembro-me com muito carinho
dos meus anos de Singular. Foi onde conheci
meus melhores amigos. Nessa época de colégio construímos muitos de nossos valores e
tenho certeza que por lá conheci pessoas
especiais que foram (e são) fundamentais
para a construção da minha carreira”.
Contato
www.facebook.com/renata.zampieri.3

