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Novidades para 2020

Notícias em Destaque

Singular apresenta novidades
para 2020
No último dia 25 de junho, a equipe de direção do
Singular reuniu seus professores e colaboradores de todas as unidades para a apresentação da Campanha de
Matrículas 2020. E, se você, ex-aluno já apreciava o pioneirismo e qualidade da rede de ensino, espere para ver
as novidades programadas para o próximo ano letivo.
Uma delas é o Programa Bilíngue, que terá início a
partir da Educação Infantil e se estenderá até o final do Ensino Médio, com a chancela de duas importantes universidades - Cambridge University Press e University of
Missouri.
Antenado cada vez mais com as novas tendências
do mercado educacional, o Singular continua aprimorando a arte de ensinar. Novos assuntos que fazem parte da
rotina dos alunos e suas famílias passarão a ser discutidos
nas aulas da Escola da Inteligência, do escritor e médico
Augusto Cury, além das oficinas Mind Makers que trabalham com o estudante, o pensamento computacional e suas habilidades socioemocionais.
Segundo os diretores Egidio Blumetti e Paulo
Roberto De Francisco, o Singular está sempre repensando a modernidade do ensino, mas nunca perdendo ou

se afastando de suas origens, que é proporcionar conhecimentos ao aluno para que possa ser feliz e ter sucesso
em sua vida profissional e pessoal.

Paulo Roberto De Francisco

Curiosidades Singulares...

Teatro Singular participa de Festival Mundial
O coordenador do Teatro Singular, Paulo Gircys, está
com uma agenda bastante corrida. Após o sucesso da estreia
do espetáculo Buraco de Minhoca, o qual já está inscrito em diversos festivais, ele também é um dos organizadores do Festival Mundial de Teatro Adolescente - Vamos que Venimos.
Realizado há 10 anos na Argentina e no Chile, no ano
passado teve sua primeira edição brasileira e, neste ano, novamente a cidade de Santo André sediará a segunda edição, entre os dias 21 e 25 de setembro.
Poderão participar grupos adolescentes vinculados a
escolas, projetos públicos e privados, bem como grupos jovens
independentes. “Os trabalhos podem ser para palco, rua ou espaços alternativos, além de espetáculos ou cenas curtas de
processos em qualquer estágio”, explica.
As inscrições para o evento já estão abertas e vão até o
dia 23 de julho no link
https://vamosquevenimosbr.wixsite.com/vqvbr

EIP também é lugar de reencontro
Você que é ex-aluno sabe bem da importância
do Encontro de Informação Profissional (EIP). Por isso, se tiver interesse em dividir seus conhecimentos
profissionais com os estudantes, o Singular tem um
espaço reservado na 36ª edição do evento, marcada
para o dia 31 de agosto (sábado) no Colégio Singular
Santo André.
O encontro é considerado uma das maiores feiras de orientação profissional do Estado de São Paulo,
uma iniciativa tradicional do Singular e Singular-Anglo,
que visa oferecer orientações sobre profissões e informações a respeito dos mais variados cursos universitários, mercado de trabalho e possibilidades de carreira dentro de cada área.
Se você gostou da ideia e é graduado em qualquer área, entre em contato com a coordenadora
Débora Comparini no telefone (11) 4990-4193 ou pelo
e-mail .

Curiosidades Singulares...

Professora comemora sucesso
de atletas singularianos
A professora Andréia Coraça Magini (Educação Física) anda de sorriso largo pelos corredores do Colégio Singular. Recentemente, recebeu a visita do ex-aluno Gustavo Finotti, atleta de basquete, que mora na cidade de Chattanooga,
no estado americano do Tennessee e cursa o High School na
escola Hamilton Heights Christian Academy.
Sua carreira nos Estados Unidos iniciou no ano passado quando foi contemplado com uma bolsa atleta. Durante o
período, participou de alguns campeonatos, além de torneios
patrocinados pela Nike.
Outra notícia que deixou a professora feliz da vida foi a
escalação das alunas Stephany Caroline Gonçalves e Ana
Paula Dias para a Seleção Brasileira Sub-16 visando a disputa
da Copa América, que aconteceu no Chile. Outra escalação foi
a de Marcella Freitas, que fará parte da seleção latino-americana para o Campeonato Mundial de Júnior NBA, em Orlando.
Ela foi uma das 10 selecionadas entre 18 atletas de países da
América do Sul e Caribe.

ENEM MAIS abre inscrições para
novas turmas
Oferecer a melhor preparação para o Exame
Nacional do Ensino Médio e principais vestibulares é a
proposta do curso ENEM MAIS, lançado com sucesso
em 2018. Para esse ano, o supervisor de vestibulares
Caio Zampol já está organizando as novas turmas,
que contam com o benefício do concurso de bolsas,
nas unidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
Segundo Caio, o curso disponibiliza uma série
de diferenciais como aulas de Inglês, simulados completos do Enem, com redações corrigidas, simulado
compacto, Projeto de Redação, com laboratórios direcionados, plantão de dúvidas presencial, de segunda
a sábado e acesso à plataforma Plurall, ferramenta de
plantão de dúvidas virtual.

Localizando Singularianos
Thales Branco Gonçalves cursou o Ensino Médio no Colégio Singular
São Caetano durante os anos de 2008 e
2010 e, em seguida, ingressou na Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo. Atualmente está finalizando sua
pós-graduação em Direito Civil na USP.
O advogado singulariano iniciou
sua carreira com estágios no CEJUS e na
Vara das Famílias e das Sucessões e hoje exerce sua função de forma autônoma
com especialidade em Direito da Família. Ele também é presidente da Comissão de Direito das Famílias e das Sucessões da OAB-Franca e periodicamente
ministra palestras em outras OABs do
Estado de São Paulo.
De acordo com o ex-aluno, o Colégio lhe proporcionou facilidade nos estudos e sucesso nos vestibulares. Afirma
ter conquistado grandes amigos e carinhosamente recorda da personalidade
e aulas de cada professor.
Contato:
www.facebook.com/thalesbg

No período de 1981 a 1983, Eli
Antonio De Marchi estudou no Colégio
Singular Santo André. Posteriormente,
iniciou sua graduação em Administração
de Empresas na EAESP-FGV com especialização em Marketing e, ainda na FGV,
concluiu sua pós-graduação em docência para o ensino superior.
O singulariano atuou desde o início profissional na área de Marketing e
Negócios de empresas de tecnologia e
meios de pagamentos eletrônicos e prestou consultoria em cartões e meios de pagamentos. Há 12 anos, Eli Antonio leciona as disciplinas de Marketing,
Estratégia e Negociação na FGV (MBA)
e na Escola Nacional de Seguros
(Graduação e MBA).
Orgulhosamente, o ex-aluno relembra sua aprovação em letras na
Fuvest ainda no segundo ano do Ensino
Médio. Já cursando Administração, também na Fuvest, foi aprovado em Direito.
Desde então, estudou em duas faculdades durante três semestres, mas percebeu que sua vocação era a Administração. Também se recorda do concurso de
poesias, que incentivado pelo professor
Carlos Straccia, conquistou o primeiro
lugar.

Camila Vidal frequentou o Colégio Singular Santo André de 2010 até
2012, cursou não só o Ensino Médio, mas
também o Técnico em Informática. Logo
em seguida, fez Publicidade e Propaganda na Universidade Metodista.
O início profissional da ex-aluna
foi no próprio Colégio Singular como estagiária durante seu terceiro ano do Ensino
Médio no Estúdio / Área de Marketing e,
foi graças a esse trabalho que surgiu o interesse pela sua área. Posteriormente,
entrou em uma agência de publicidade
onde atuou durante três anos - no início
como estagiária e depois como analista
de negócios. Atualmente exerce a função
de executiva de contas em outra agência.
As lembranças que a singulariana carrega do Colégio são as melhores
possíveis. Camila afirma possuir gratidão
por todos, mas em especial pelo Eduardo
Zamborlini que a influenciou em sua escolha profissional.
Contato:
www.facebook.com/camila.vidal.73

Contato:
www.facebook.com/eliantonio.demarchi
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