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Tetracampeão
nos Jogos Escolares de Santo André

Notícias em
Destaque
Singular é tetra nos Jogos Escolares
Após período agitado de competições, os coordenadores de
Esportes Décio Cattaruzzi, Regina Maura Romani e Niltinho Diniz
têm muito que comemorar com os professores e alunos. O motivo é o
sucesso absoluto nos Jogos Escolares deste ano, em que o Singular
garantiu mais uma vez lugar de destaque entre as escolas do ABC.
Em Santo André, o Singular foi campeão geral da 49ª edição
dos Jogos Escolares, pelo quarto ano consecutivo, e em São Bernardo, conquistou o vice-campeonato geral.

Professores promovem o
projeto SiSA-ONU
Os professores Gustavo Tondinelli (Matemática) e
Marcus Toledo (História) estiveram à frente do projeto SiSAONU 2018 - Simulações do Singular Anglo, que discutiu os temas: Questão dos refugiados na Europa (ACNUR) e Renegociação do Tratado do Espaço (2030) (UNOOSA).
A ideia do evento foi estimular entre os estudantes do
Ensino Médio o debate, trabalho em grupo, pesquisa, oratória e o
interesse em assuntos de Geopolítica, História, Atualidades,
Economia e muitas outras áreas do conhecimento.
A preparação para a simulação teve início em abril com
reuniões semanais, debates e desenvolvimento de documentos,
abrangendo o contexto de uma simulação real dos órgãos da
ONU – Organizações das Nações Unidas.

Curiosidades Singulares...
Singulariano e sua banda trabalham
em novo álbum
Os fãs da banda Sepultura, a qual tem o ex-aluno Andreas
Kisser no comando, podem esperar um novo álbum para 2020. Isso
porque o grupo já está trabalhando nele e antecipa que o disco será
muito melhor que o último Machine Messiah.
De acordo com o singulariano, a demora do lançamento se
dá em razão da turnê. “Estamos sempre trabalhando e já temos
algumas ideias. Em breve, vamos nos reunir e juntar tudo”, explica.
Andreas foi aluno do Singular Santo André entre os anos de
1984 e 1986 e interessou-se por música muito cedo, por volta dos 10
anos de idade. Sua vida artística teve início no Singular e o primeiro
show de sua carreira foi realizado no colégio durante a Feira de
Ciências, onde ele e seu grupo fizeram um trabalho sobre heavy
metal e tocaram na quadra na escola. Sua primeira banda foi a
Esfinge e, em 1987, entrou para o Sepultura.

Coordenadores reúnem-se
com presidente do Hopi Hari
O presidente do parque de diversões Hopi Hari, José
David Xavier recebeu para um bate-papo os coordenadores Elizama Zamborlini, Regina Maura Romani, Eduardo Zamborlini
e seus alunos do 9º ano.
De acordo com Eduardo Zamborlini, durante o encontro,
o presidente mostrou como as redes sociais são importantes na
comunicação e relevantes para alavancar uma ideia, enriquecendo o conteúdo ministrado em suas aulas de empreendedorismo.
“Ele também ressaltou a forma como conseguiu mudar a imagem
junto ao público e trazê-lo de volta ao parque”.

Elizama, Regina Maura, Eduardo e José David

Teatro Singular recebe
ex-aluno para estágio
O ex-aluno Gabriel Góes faz jus ao dito popular, um
bom filho a casa torna, pois aceitou o convite para estagiar no
Teatro Singular, do qual fez parte em 2013. Logo, sua afinidade com as Artes Cênicas se transformará em profissão, já que
está finalizando o curso na Unicamp, uma das três universidades onde foi aprovado, além da USP e Unesp.
Estagiar no Teatro Singular não será algo totalmente novo para Gabriel, pois na época do cursinho ele passou pelo
grupo e classifica como uma experiência importante em sua
formação. Foi nessa ocasião em que despertou seu desejo
pela pedagogia teatral. “Espero aprender muito e contribuir
para a construção de um espaço expressivo e livre”, prevê.
No ano passado, estagiou em um CAPS - Centro de Apoio Psicossocial,
em Campinas, e apoiou a
elaboração de uma peça de
teatro junto com os terapeutas e frequentadores. Também leciona em um curso
livre na Unicamp, para alunos interessados em teatro.
“Depois de me formar pretendo continuar trabalhando como ator da companhia que integro, a Pedra
Cia, e me aperfeiçoar mais
como professor de teatro”.

Curiosidades Singulares...
Encontro de Cambridge
reúne educadores
Quando o assunto é inglês, as coordenadoras do Singular Idiomas
Maria Beatriz Affonso e Denise Caratin estão sempre em busca do que
há de mais atual no mercado.
A dupla participou recentemente do Better Learning School Summit
2018, no Transamérica Prime Hotel, em São Paulo, que reuniu diversos
educadores. Entre os principais assuntos estavam O mundo visual - usando imagens para desenvolver competência global, com Ben Goldstein, e
Ensinar bilíngues emergentes e avaliar conhecimentos, com Rita Ladeia.

Equipe pedagógica
incentiva solidariedade
A orientadora Lilia Fontoura e os professores Ricardo Sales (Escola da Inteligência) e Sueli Mockaitis (Português) acompanharam um
grupo de alunos do Singular Júnior até a Casa Ronald McDonald ABC para
efetuarem a doação de 2,1 mil litros de leite, proveniente da arrecadação da
barraca solidária na Festa Junina, que contou com a venda de bolos,
cookies e correio elegante.
Na visita, os estudantes e professores conheceram a instituição,
conversaram com os moradores e brincaram com as crianças, as quais receberam sacolinhas de doces, confeccionadas pelos singularianos.

Paula Muniz e Rosemeiri Silva, da Casa Ronald ABC
são ladeadas pelos singularianos

Ex-alunos são eleitos deputados
Nas últimas eleições, o ex-aluno Thiago Auricchio foi eleito deputado estadual com mais de 73 mil votos e será o mais jovem da Assembleia
Legislativa. Ele foi aluno do Singular Santo André entre os anos de 2008 e
2010 e formou-se em Direito.
Já o ex-aluno Vinícius Poit, eleito deputado federal com 207 mil
votos, também estudou na unidade andreense do Singular, até o ano de
2003. Ele é formado em Administração pela FGV e um grande entusiasta
de causas sociais, por meio de sua ONG Make Them Smile e pela ARCAH,
organização sem fins lucrativos da qual é embaixador.

Localizando
singularianos

Regina Fujiko Tagava estudou
no Singular Santo André até o ano de
1982. Saindo de lá ingressou no curso
de Pedagogia e após a conclusão, fez
mestrado em Administração - Gestão de
Negócios na UniSantos e depois encarou o doutorado em Psicologia da Saúde
na Universidade Metodista.
Muito dinâmica e sedenta por
conhecimentos em sua área, a singulariana já atuou como coordenadora na
Cofap; em Recursos Humanos da Elevadores Atlas; foi analista de desenvolvimento pessoal no Hospital Albert Einsten e atualmente trabalha no Senac, na
supervisão educacional e coordenação
de cursos. A ex-aluna também é professora na pós-graduação em Gestão de
Pessoas e leciona na graduação dos
cursos de Pedagogia e Administração.
Entre suas melhores lembranças está a
arte de tirar o professor Beto Cherighim
do sério.
Contato:
www.facebook.com/regina.tagava
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José Eduardo Pelaquim foi
aluno do Singular Santo André no início
dos anos 80 e cursou Técnico em Eletrônica. Depois ingressou no Instituto Mauá
de Tecnologia onde graduou-se em Engenharia Eletrônica, em seguida no
Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET), cursou Tecnologia em Automação Industrial.
O singulariano iniciou sua vida
profissional na Catel – Assistência Técnica Autorizada da Brastemp, atuou nos
laboratórios de Física e Informática do
Singular e na Sony, foi supervisor de
projetos e produtos. Trabalhou também
na Flextronics, como supervisor e gerente. Por um período, foi consultor técnico e auditor, depois passou a ser sócio
diretor da UP Serviços e Automação.
Hoje é proprietário da empresa.
“Sem dúvidas, o Singular foi
muito importante para minha formação
e, é claro, me influenciou na escolha profissional”, confirma.

A médica Amanda Pereira Labadessa foi aluna do Singular Santo André
até 2008 e, em seguida, graduou-se em
Medicina na Uninove e especializou-se em
Ginecologia e Obstetrícia na Faculdade de
Medicina do ABC.
Assim que concluiu os estudos,
optou por dedicar sua carreira a pacientes
com neoplasias (câncer) ginecológico. Hoje atende em consultório particular em
Santo André e está concluindo a subespecialidade em Onco Ginecologia.
Embora apaixonada pela Medicina, a singulariana confessa que também
adora dedicar seu tempo livre para comunicação e mídias sociais. De acordo com
Amanda, o Singular foi o colégio que a ensinou a estudar. “Sempre fui excelente aluna, mas para continuar tendo boa nota, era
preciso ter muito mais dedicação e empenho nas aulas”.
Entre suas lembranças está a mudança de sala, a pedido dos pais, já que
conversava muito com as amigas durante
as aulas. Amigas essas, que permanecem
até os dias de hoje. “Foi no colégio onde
entendi alguns conceitos sobre competitividade, dedicação, metas e amizades.
Adorei esses anos e sinto muita falta”,
finaliza.

Contato:
www.facebook.com/josepelaquim

Contato:
www.facebook.com/amanda.labadessa

