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Singular Anglo apresenta
novidades para 2020

Notícias em Destaque

Singular Anglo antecipa novidades para 2020
O supervisor de Vestibulares Caio Zampol apresentou
recentemente as novidades ligadas aos cursos Turma Medicina
e Extensivo 2020, do Singular Anglo. O candidato que busca
uma vaga no curso de Medicina encontrará, uma aula a mais na
grade do curso que contemplará dois novos tipos de treinamento: o R.E.M. – Aulas especiais de temas de Redação dos Exames de Medicina e o H.A.C. – Aulas de treinamento das Habilidades de Alta Complexidade. “A cada bimestre, os estudantes
também receberão uma nova e exclusiva apostila de exercícios
cobrados nos principais vestibulares de Medicina de São Paulo”, explica.
No Extensivo 2020, a novidade está ligada aos períodos tarde e noite, que terá carga horária adequada às necessidades dos estudantes. De segunda a quinta-feira, aulas em sala
e as sextas-feiras serão dedicadas à resolução de exercícios
das tarefas, consulta aos plantões de dúvidas presenciais, participação nos laboratórios de redação, simulados, Cursos de
Imersão ou reposição de aulas perdidas.

Orientadora auxilia alunos
na escolha da profissão
A fim de ajudar os jovens a fazerem melhores escolhas
profissionais, a orientadora Kátia Costa promoveu o workshop
Habilidades em Foco, com dinâmicas de autoconhecimento e
autocontrole, além de uma proposta empreendedora de ação
social através da técnica de pensamento visual, que estimulou o
pensamento criativo dos participantes.
“A atividade reforçou algumas técnicas muito utilizadas
no mercado de trabalho, além de contribuir para o desenvolvimento da habilidade do trabalho em equipe”, explica.

Reencontro
após 30 anos
O ginásio poliesportivo do Singular Santo André
foi palco da festa de reencontro de cerca de 90 ex-alunos,
formandos de 1989.
De acordo com as organizadoras, Eliane Kaoru
Maki e Veridiana Marino Presente, para matar a saudade de 30 anos atrás, os convidados foram presenteados
com a presença do DJ Eduardo Gaiarsa (Titico) - que
animava a “boatinha” do Tênis Clube, show da banda dos
professores The Teachers Fire Band e acústico de Alex
Zambrana.

Curiosidades Singulares...

Grupo de Teatro Singular rompe fronteiras
As atividades e novidades do grupo de Teatro Singular não param. Após
participar do 2ª Vamos que Venimos Brasil - Festival de Teatro Adolescente, reali-zado
no fim do mês de setembro, o coordenador Paulo Gircys embarcou para Buenos Aires,
na Argentina, para a edição hermana do evento, como membro da comissão julgadora.
Assim que retornou, ele e sua trupe apresentaram o espetáculo Buraco de
Minhoca no 8º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil, no dia 18 de outubro. E,
no final do mês de novembro, o grupo volta a pensar em Vamos que Venimos e
embarcará rumo ao município de Temuco, no Chile, para apresentar a peça atual.

Professora participa
de encontro na UfsCar
Para apresentar seu trabalho de pesquisa, a professora de Química Miriam Possar participou do IX Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, organizado pela UfsCar
de Sorocaba.
De acordo com a professora, a principal finalidade da
atividade foi apresentar e discutir estudos fundamentados, além
de fomentar a interação entre investigadores e professores.

Judoca singulariano entre
os melhores do mundo
Recentemente, o professor de Judô Carlos Alberto Pereira
participou do Campeonato Mundial de Kata 2019, na Cidade de
Chungju, na Coreia do Sul, na modalidade Nague No Kata.
O estilo contou com 16 duplas e o mestre singulariano e seu
parceiro Taluan Nogueira garantiram a 6ª colocação.

Curiosidades Singulares...

Equipe de corrida e
caminhada volta à ativa
Os apaixonados por qualidade de vida, corrida e caminhada estão comemorando a iniciativa do professor Ricardo
Bonelli (Educação Física) de reativar a equipe de corrida e caminhada Singular Boa Prova.
Os treinos são abertos e com orientações de exercícios,
desafio de caminhada ou corrida, alongamentos e dicas importantes sobre saúde. Quem tiver interesse em participar, basta
ficar de olho nas redes sociais sobre os novos encontros agendados!
Os professores Clayton Ferreira e Marcel Xavier, além da
coordenadora de atendimento Madalena Felix
foram em busca de uma vida mais saudável

Novas medalhas nas
Olimpíadas de Conhecimento
As provas de conhecimento estão a todo vapor e a coordenadora pedagógica Raika
Tkatschuk não esconde a satisfação de ver os resultados e dedicação dos estudantes.
Nas últimas semanas, as alunas Giovanna Camily Gomes, Izabelly de Carvalho e
Sofia Barbieri provaram que são expert no assunto e garantiram medalha de prata na 5ª
edição da Olimpíada GeoBrasil.
Já os alunos Danilo dos Santos, Helena dos Santos, Nathan Augusto Branco,
Sofia Barbieri, Jean Costa e Thiago Alexandre Silva participaram da segunda fase da
ONC - Olimpíada Nacional de Ciências.

Vem aí a tradicional
Campanha de Natal
Em breve, o Singular Social dará início à tradicional
Campanha de Natal, que arrecadará até o dia 11 de dezembro,
panetones, brinquedos novos e usados - em bom estado de
conservação - e itens de higiene pessoal.
Todas as unidades serão postos de arrecadação e tudo
o que for doado será encaminhado às crianças e idosos atendidos por instituições beneficentes da região do Grande ABC. Colabore com essa iniciativa e ajude a fazer o Natal dessas pessoas muito mais feliz!

Localizando Singularianos
O comandante Renato Lee estudou no Colégio Singular Santo André
entre os anos de 1992 e 1994, quando ingressou no curso de Ciências Aeronáuticas na PUC – RS.
O ex-aluno já trabalhou na Varig
como copiloto de B737, na China Airlines,
foi comandante de cruzeiro de B747-400
Azul, comandante de E190 Gulf Air, comandante de E190 Oman Air, comandante de E175 e atualmente é comandante
de B737.
Atualmente, o Singulariano mora
em Mascate, Sultanato de Oman, e afirma que sempre conseguiu ótimas colocações nos vestibulares graças aos seus
professores e ao ambiente escolar.
Entre suas principais lembranças estão as amizades construídas na
época do Singular e os tradicionais bailes
dos anos 60.
Contato: facebook.com/rleebr

Allan Caminitti estudou no Singular Santo André até 2005, após cursar
o Ensino Fundamental II no Singular Júnior. No ano seguinte, iniciou a graduação em Ciências da Computação na FEI,
mas optou por trocar o curso para Engenharia Civil na Escola de Engenharia Mauá, onde se formou em 2013. Para aprimorar ainda mais seu currículo, em 2014,
fez especialização em Gerenciamento
de Obras, também na Mauá.
Após estágios nas construtoras
Fortenge (2009) e Even (2010), recebeu
um convite da Trisul para ser analista de
planejamento, cargo que ocupou até
2012, e era responsável pelo controle de
custos e gerenciamento de cronogramas
de diversas obras no estado de São Paulo. “Em 2013, recebi convite da Construtora Murador Suporte para atuar como
engenheiro civil residente, cargo que
exerço até o momento. Paralelamente a
meu emprego possuo uma pequena empresa, a Construtora EG Plan - Engenharia e Gestão, aberta em 2014 e que está
construindo seu segundo prédio de 8
apartamentos em Santo André”, explica.

Em 2000, Simone Sperança foi
assistente de sala no Singular Anglo Santo André, logo após, aluna e secretária do
Singular Anglo São Bernardo. Graduouse na Unesp, no curso de Fonoaudiologia
e concluiu mestrado em Distúrbios da
Comunicação Humana pela Unifesp.
A ex-aluna, marcada por sua dedicação, tem uma vasta área de atividades musicais e clínicas. Atua principalmente em processamento auditivo, audiologia, voz profissional, viola caipira,
canto, interpretação, música sertaneja e
moda de viola. Possui artigo publicado na
revista Distúrbios da Comunicação (PUCSP) e um capítulo chamado Diversidades
no livro do jornalista José Hamilton Ribeiro – Música Caipira, as 270 melhores,
Editora Realejo.
Simone é muito grata pela oportunidade concedida pela ex-colaboradora
Simone Alvin e pelo diretor Paulo Roberto De Francisco de se tornar assistente de sala e poder estudar e receber o
auxílio dos professores que sempre estavam dispostos a orientá-la, até mesmo
durante o intervalo.
Contato:facebook.com/simone.speranca1

Contato: facebook.com/allan.caminitti
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