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Os Amarelinhos
estão de volta

Notícias em
Destaque
Amarelinhos abrem a temporada
de vestibulares
Com o início dos vestibulares, a Equipe de Amarelinhos está
de volta e o primeiro acompanhamento aconteceu no último dia 15, no
exame da Unesp.
Segundo o diretor Paulo Roberto De Francisco, há mais de
40 anos o Singular aposta neste diferencial. “Por mais que os alunos
estejam bem preparados, o vestibular é um momento de expectativas.
Quando eles chegam para fazer o exame e encontram um rosto conhecido falando palavras de apoio, certamente farão a prova com
mais segurança”, explica.
No dia 25, os Amarelinhos também acompanharam a primeira fase da Fuvest e se reuniram para o tradicional churrasco de
confraternização.

Curiosidades Singulares...
Supervisor comemora resultados
da Maratona Enem
O supervisor do Ensino Médio Marcel Xavier anda
muito satisfeito com os resultados da Maratona Enem, que
classificou 52 singularianos como os melhores do país, entre
10 mil candidatos. Foram sete medalhas de ouro, 17 de prata
e 28 de bronze.
O resultado repete o sucesso de anos anteriores e
comprova a qualidade do Singular, quando o assunto é preparação para o Enem e vestibulares. “Em edições passadas
tivemos outros estudantes em destaque como Renato Augusto Battistin e André Victor Bacci que ficaram com o 1º
e 2º lugar, em 2015. Em 2013, Victor Ferrari foi o primeiro
participante a gabaritar a prova e a ex-aluna Bruna Favoretto uma das três melhores colocadas em 2012”, reforça o
professor.

Professora promove
amistoso de voleibol
A professora Vanessa Seracinskis (Educação Física)
promoveu um amistoso de voleibol que estremeceu a quadra do
Colégio Singular Santo André. Na disputa estava a equipe de exalunas (2008 e 2010) contra a equipe octacampeã dos Jogos
Escolares de Santo André 2018 (JESA).
O placar foi de 3 x 1 para as veteranas, campeãs do
JESA em 2010, primeiro lugar nas fases Regional e Grande São
Paulo dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP),
além da quinta colocação na fase Estadual.

Do Singular para a
presidência do
TJ de Roraima
A ex-aluna Elaine Cristina Bianchi, formada em 1983
no Colégio Singular Santo André, graduada na Direito São
Bernardo, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela
Universidade Estácio de Sá, é atualmente desembargadora e
presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, eleita pelo voto
direto com 36 dos 40 válidos.
Domiciliada em Roraima desde 1991, a singulariana
já exerceu as funções de chefe
de gabinete e assessora jurídica da Presidência do TJ/RR.
Em 1993, foi empossada juíza de Direito do Tribunal e serviu ininterruptamente
na 1ª Instância do Poder Judiciário roraimense por 22 anos,
atuando também como vicepresidente e corregedora do
Tribunal Regional Eleitoral de
Roraima.

Curiosidades Singulares...
Miss ABCD é singulariana
A 14ª edição do concurso Miss ABCD Be Emotion elegeu Thaís
Bonome - ex-aluna do Colégio Singular São Caetano até o ano de 2013 como a mais bela representante da região. A vitória classificou a singulariana para disputar a fase estadual do concurso.
De acordo com Thaís, até chegar a final, foram diversas atividades
realizadas durante o evento e confessa que estudou e se dedicou muito
para a fase de pergunta e resposta dos jurados. Atualmente, a miss cursa o
último semestre de Administração na Universidade Mackenzie.

Boa música marca
Sexta Aula – After Fuvest
Todos os anos após a realização da Fuvest, os singularianos são
premiados com a festa Sexta Aula – After Fuvest. Neste ano, o evento
também promoveu uma grande confraternização entre alunos e professores, os quais desfrutaram de música de excelente qualidade com as
bandas dos professores The Teacher’s Fire Band e Aula Extra, além dos
DJ´s coordenadores Caio Zampol e Marcel Xavier.

Campanhas sociais
movimentam comunidade
Está a todo vapor a tradicional Campanha de Natal do Singular,
que receberá até 12 de dezembro, brinquedos, panetones e produtos de
higiene. A família singulariana pode participar deixando sua doação em
uma das unidades do Colégio ou do Cursinho. Todos os itens serão encaminhados para asilos, creches e orfanatos da região do Grande ABC.
A campanha Lacres pelo Bem é outra ação encabeçada pelo Singular São Caetano. Trata-se de uma atividade contínua que visa arrecadar
lacres de alumínio para serem trocados por cadeiras de rodas para pessoas carentes.

Localizando
singularianos

Um apaixonado por Humanas.
Assim podemos definir o ex-aluno André Paulo Ferreira, que fez o Ensino
Fundamental no Liceu Monteiro Lobato,
passou pelo Singular São Bernardo e finalizou o Ensino Médio na unidade Santo André, em 1994.
O singulariano é formado em Direito pela Faculdade de Direito São Bernardo e em História na Universidade Católica de Salvador, na Bahia. Atualmente
é professor de História da rede pública
estadual.
André mantém até hoje amigos
da época do Singular e do Liceu e confessa que era péssimo na área de Exatas. “Sofria para passar de ano e o que
sempre me salvava era a Expo Cultura”,
relembra aos risos.
Entre outras lembranças estão
as provas do professor Enzo Takara,
nas quais sua nota mais alta foi 0,8.

O singulariano Fernando Seoane Miquelin fez parte do quadro de alunos do Colégio Singular Santo André entre os anos de 2006 e 2008. Assim que
concluiu o Ensino Médio, o estudante rumou para a graduação em Engenharia
Civil na Unicamp – Universidade de
Campinas e, em seguida, cursou pósgraduação em Administração na FGV –
Fundação Getúlio Vargas.
Sempre dedicado à carreira, o
ex-aluno iniciou sua vida profissional como estagiário no Itaú Private Bank e hoje
é funcionário efetivo na ARSEP - Agência Reguladora de Mauá.
Ele conta que entrou no Singular porque almejava uma vaga na USP
ou Unicamp, direto do colégio, o que deu
bastante certo. “Gostei muito do Singular, pois o ensino sempre foi levado a
sério. Além disso, fiz amizades que
mantenho até hoje”, revela.

Simone Pivetta Crepaldi foi aluna do Colégio Singular Santo André até o
ano de 1983. Em seguida, ingressou na faculdade de Biomedicina na UMC – Universidade Mogi das Cruzes e depois encarou
uma pós-graduação na mesma área, na
Universidade São Judas Tadeu.
A ex-aluna trabalhou na área laboratorial, hospitalar e na gestão de unidades de atendimento, como o Delboni Auriemo. Depois de algum tempo mudou de
área para se dedicar aos negócios da família e hoje atua na Aços Crepaldi, como
gerente financeira.
Segundo a singulariana, o ensino
do Singular proporcionou uma base muito
grande e alguns professores a ajudaram
na escolha da graduação. “Eles sempre foram incríveis e dispunham de uma didática
que nos permitia gravar e compreender a
matéria de forma muito simples”.
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