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Turma Medicina
registra primeiras
aprovações

Notícias em
Destaque
Singularianos garantem vaga em Medicina na temporada 2019
Estão apenas começando os processos seletivos 2019 e, com eles, as
primeiras aprovações dos singularianos no concorrido curso de Medicina.
Até o momento já são 11 aprovações e esta é apenas uma prévia do ótimo desempenho dos alunos. Na maratona 2018, o Singular registrou mais de 60
aprovações em Medicina.
Parte deste sucesso está atrelado ao novo curso turma Medicina,
lançado em março e totalmente focado na preparação do vestibulando para a
área médica, com grade de aulas e currículo diferenciados.
Entre os aprovados também está a aluna Yasmin Gobatti Salemme,
que garantiu uma vaga na Uninove e ainda é estudante da 2ª série do Ensino
Médio. No início deste ano, ela também foi aprovada no curso Ciência do
Esporte na Unicamp.

Curiosidades Singulares...
ESPA e OAB lançam
Cãopanha de Inverno
Recentemente, o diretor de cursos regulares Egidio Blumetti e a coordenadora Raika Tkatschuk marcaram presença no lançamento da Cãopanha
de Inverno, uma parceria entre a ESPA e a OAB-SP / Seccional Santo André.
Esta ação visa arrecadar cobertores, mantas, agasalhos, lonas, papelão, jornal e casinhas para animais abandonados e resgatados por cuidadores
voluntários. As doações podem ser entregues diretamente na OAB Santo André
ou em uma das unidades do Colégio Singular ou do Cursinho.
Durante o evento, o advogado Cristiano De Souza Oliveira, ministrou a palestra Animais em condomínio e abordou as questões que envolvem a
sociabilidade entre animais e pessoas em determinados espaços, incluindo os
que possuem espaço exclusivo para pets.

Simone Resende, Andréa
Tartuce, Egidio Blumetti, Raika
Tkatschuk e Cristiano De
Souza Oliveira

Professores do High School
acompanham alunos
em imersão
Para finalizar as atividades do primeiro semestre, os
professores do High School Richard Thomas Kelleher,
Sarah Katharine Bryce e a assistente de coordenação Érika Montoro acompanharam os alunos matriculados no programa para uma aula diferente, que teve como palco as mesas
do restaurante Outback.
O passeio também foi uma forma dos estudantes colocarem em prática o idioma inglês durante visita a um restaurante, já que as aulas do programa são aplicadas em um ambiente de total imersão.

Curiosidades Singulares...
Diretor conhece sistema
educacional japonês
O diretor do Colégio Singular São Caetano, Antônio Marchesan,
acabou de retornar de uma viagem educacional ao Japão, organizada pelo
Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo.
De acordo com ele, a viagem proporcionou muito aprendizado, novidades pedagógicas e tecnológicas, já que o Japão se destaca como um país
em constante inovação. “A tradição e a modernidade constituem o verdadeiro
retrato do País e sua sociedade tende a ser igualitária e centrada no coletivo”,
comentou.

Coordenadora comemora
sucesso do Recicla Fashion
A coordenadora Madge Cristina de Freitas é só sorrisos
pelos corredores do Colégio Singular Santo André em razão do
grande sucesso do Recicla Fashion, que neste ano abordou o tema
A história pelas mulheres.
As turmas do Ensino Médio confeccionaram e desfilaram
trajes de material reciclado, com muita criatividade. “Todos os anos
há uma grande expectativa em torno da atividade, já que a principal
finalidade da proposta é motivar e despertar a conscientização para
os temas ambientais atuais”, ressaltou.

Campanha social a todo vapor
Está um sucesso a campanha de agasalhos do Singular Social, que até o fim de julho
segue arrecadando cobertores, mantas, agasalhos, sapatos entre outros itens em bom estado de
uso e conservação.
De acordo com o coordenador Ronaldo Beluzzo, a previsão é superar a arrecadação
do ano passado e esta ação é uma parceria com a Defesa Civil e promoção do Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP). “Mesmo com o período de férias, a campanha não para e toda a comunidade escolar e sociedade poderão colaborar deixando suas doações em uma das unidades do Colégio ou Cursinho”, explica.

Localizando
singularianos

Até o ano de 1999, o ex-aluno José
Francisco dos Santos Júnior frequentou o
Colégio Singular Santo André. Em seguida,
ingressou em Ciências Biológicas.
Após a conclusão do curso foi contratado como prestador de serviços do Estado
de São Paulo, até que foi aprovado em concurso público para o cargo efetivo de professor de Educação Básica II. Atualmente leciona Biologia, Física, Química e Matemática
no Ensino Médio e Ciências no Ensino Fundamental.
José também se dedica à música e
no ano passado lançou seu primeiro single:
Você é tudo em minha vida, que entrou na
programação de uma webrádio do Rio de Janeiro e permaneceu na programação durante
três semanas, com transmissão direta para
outros países.
Além disso, o ex-aluno está em processo de gravação do seu primeiro álbum, no
gênero Smooth jazz, que traz à tona temas que
envolvem a contemporaneidade e cotidiano
contando com a participação de músicos reconhecidos como Marcopolo Pan, Celso Zanetti, Reynaldo Moisés Jr. e Rogério Sotto.

Fabiana Gradela Casarini foi
aluna do Colégio Singular de Santo André de
1986 a 1988. Após a formatura ingressou na
UMESP – Universidade Metodista de São
Paulo e graduou-se em Psicologia.
Apaixonada pela carreira, a singulariana, atuou por mais de 20 anos na área de
Recursos Humanos em empresas e consultorias. Atualmente é sócia-diretora da Consultoria Leren e da escola SuperGeeks Jardins,
focada em programação e robótica para adolescentes e crianças.
Outra paixão de Fabiana é a escrita,
convertida nos livros já publicados Perdas
Compartilhadas (ComArte/USP) e a coleção
infantil Petty Lee & Seus Amigos (DVS).
Ainda neste universo, a ex-aluna oferece oficinas de escrita dirigida como recurso organizador e transformador de vida.
De acordo com Fabiana, os anos de
Singular foram marcantes, com muitos amigos e eventos sociais. Entre suas lembranças
estão as aulas da professora Raika
Tkatschuk (Física). “Logo na primeira prova valendo cinco, eu tirei cinco. Junto com a
nota, ela escreveu ‘não acredito’. Fui questioná-la sobre a frase e a resposta foi que de
todas as turmas, apenas cinco alunos (eram
12 salas) haviam tirado nota máxima. Confesso que adorei ter feito parte desse núcleo
seleto e guardei por muito tempo a avaliação.
Outras notas bacanas vieram na sequência,
mas este comentário foi muito diferente para
mim”, relembra.

Vinícius Quintal conviveu com a família singulariana de 2001 até 2012. Passou
pelo Singular Júnior, Singular Santo André e
Singular Anglo, na mesma cidade. Foi aprovado no curso de Biomedicina e depois ingressou no INDAC – Escola de Atores e cursou Artes Cênicas, onde se formou como ator profissional.
Ainda no cursinho, percebeu que sua
verdadeira paixão estava nas artes quando paralelamente começou a trabalhar como modelo
fazendo desfiles, comerciais e algumas campanhas, porém na época esse trabalho era um
hobby.
O ex-aluno já atuou como professor de
modelos e hoje é preparador de elenco de modelos e administrador do curso. Em seu currículo
constam trabalhos para TV e cinema, como comerciais para Coca-Cola, NET, Subway, Pizza
Hut, Magazine Luiza e filme como Amores urbanos, Internet o filme e Meus 15 anos.
Para Vinícius, algumas de suas melhores histórias aconteceram no Singular já que
passou mais de 10 anos dentro da escola. “Meus
melhores amigos hoje são os que me acompanham desde o Ensino Fundamental, além de alguns professores que foram tão importantes que
se tornaram amigos meus e da minha família”,
conta.
Durante o vestibular, relembra que a
escola deu todo o suporte para conhecer e entender as possibilidades que tinha. “O ponto
principal é que a escola me ajudou a ter maturidade o suficiente para reconhecer o que eu
realmente queria fazer”, finaliza.
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