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Notícias em Destaque

Singular comemora pentacampeonato
nos Jogos Escolares
Os coordenadores de Esportes Décio Cattaruzzi e Regina Maura Romani e toda a equipe de professores e alunos do
Singular Santo André e Singular Júnior estão comemorando a
conquista do título de pentacampeão dos Jogos Escolares de
Santo André.
“Esta vitória é o reflexo de todo trabalho desenvolvido
pelo Singular. Os alunos-atletas contam com excelente nível
técnico, muito foco e garra, além do empenho dos professores
que não medem esforços e transferem a eles toda experiência.
No Singular, o incentivo ao esporte começa na direção,
que vibra a cada competição. A prática esportiva faz parte da
educação global do singulariano, com apoio constante para que
participem de competições internas e externas, onde também
se exercitam os princípios éticos, de respeito, disciplina e do trabalho em equipe”, explicam os coordenadores.

Animação de professores descontrai
alunos na véspera do Enem
Todo ex-aluno concorda que a marca registrada dos
professores do Singular é a versatilidade e descontração. E no
último sábado (2 de novembro) eles comprovaram toda a ousadia durante o Esquenta Enem, um aulão realizado nas salas do
cinema PlayArte, no Shopping Metrópole, em São Bernardo do
Campo.
Logo na entrada, os estudantes já podiam imaginar o
que os aguardavam. Por todos os lados estavam espalhados
cartazes animados dos professores, como personagens de filmes de sucesso. Os professores Fernando Thomaz (Literatura), Marcus Toledo (História), Rose Rodrigues (Geografia),
Eduardo Bagnariolli (Biologia) e Gabrielle Zanardi (Redação)
comandaram a revisão e animaram os 900 candidatos presentes, com muitas parodias, funk e até coreografias improvisadas.
Tudo em rede nacional, uma vez que a equipe do Jornal da TV
Band acompanhou e registrou o momento.
Para o supervisor do Ensino Médio Marcel Xavier de
Souza o evento pode ser classificado como um grande sucesso
e superou as expectativas. “Para 2020, realizaremos mais atividades nessa linha, em um formato nada convencional”.

Curiosidades Singulares...

Os Amarelinhos estão de volta
No próximo dia 15 de novembro, terá início a temporada de
vestibulares e os membros da equipe de Amarelinhos do Colégio Singular e Singular Anglo já retiraram suas camisetas do armário para a
maratona de acompanhamentos.
De acordo com o diretor de Vestibulares Paulo Roberto De
Francisco, essa ação é um grande diferencial do Singular, que foi
pioneiro na iniciativa há mais de 40 anos. “O vestibular é um momento

de grande expectativa e por mais que os alunos estejam
bem preparados, é sempre motivador encontrar um rosto
conhecido falando palavras de apoio e transmitindo segurança”, explica.
No mês de novembro, o grupo acompanhará os
vestibulandos na primeira fase da Unicamp, dia 17; na Medicina ABC, no dia 20 e, no dia 24, na primeira fase da Fuvest.

Bicampeão sul-americano
visita singularianos

Professora participa de
mesa redonda na Unesp

Recentemente, o professor Ricardo Bonelli (Educação Física) e a diretora Giselle Cruz receberam no Liceu Monteiro Lobato o
atleta Gustavo Kenzo Yokota, ex-aluno, mesatenista bicampeão
Sul-Americano, tricampeão Brasileiro, vice-campeão Latino-Americano e criador do canal no Youtube, Top Spin Brasil.
Durante a visita, o singulariano jogou com os estudantes,
conversou sobre a realidade do esporte, deu dicas e contou um pouco
sobre sua trajetória.

Sempre empenhada em buscar aperfeiçoamento, a
professora Miriam Possar do Carmo (Química) está sempre envolvida com congressos, encontros e workshops.
Desta vez, ela participou da mesa redonda EPPEQ
- Encontro Paulista de Professores do Ensino de Química,
na Universidade Estadual Paulista de Bauru (UNESP), que
trouxe o tema: O cenário das pesquisas frente às políticas
públicas educacionais.
Segundo a professora, a proposta do evento foi
criar espaços de discussão e consolidar grupos regionais
que possam contribuir para o fortalecimento desta área,
bem como propiciar elementos para fortalecimento e melhoria dos cursos de Licenciatura em Química e do Ensino de
Química nas escolas de educação básica.

Curiosidades Singulares...

Rumo ao Japão
O ex-aluno Gabriel Victor Costa (Singular Santo André) e atual estudante de Engenharia da UFABC embarcará em
março do próximo ano rumo ao Japão, onde cursará um semestre da graduação na Shibaura Institute of Technology.
O jovem não esconde sua expectativa. “Além de aprimorar meus conhecimentos acadêmicos com matérias lecionadas em inglês e novas tecnologias, a experiência me proporcionará novas amizades, aproximação com novas culturas e ampliará meu networking”, prevê.
Atualmente, ele faz parte de um trabalho de pesquisa
na área de Engenharia Biomédica no Hospital INCOR e acredita
que essa experiência no Japão contribuirá muito em sua vida
profissional e pessoal. “Terei visão de um mundo mais amplo,
autonomia e resiliência”, explica.
Antes da viagem, o ex-aluno fez questão de bater um
papo com os alunos do Singular Idiomas no qual falou sobre a
importância do idioma inglês e do Certificado de Cambridge para se ter uma oportunidade como a sua.
A secretária Sandra Padalino e os professores Alessandra Quaglia, Ana Paula Thorpe e Roberto Carvalho também acompanharam a palestra.

Mostra comemora 30 anos
do Teatro Singular
Neste ano, o grupo Teatro Singular completou 30 anos
e algumas atividades celebraram o momento, como o lançamento do selo comemorativo, no primeiro semestre e a Mostra
Itinerante – Teatro Singular 30 anos, que iniciou nesta semana
pelo Colégio Singular Santo André e seguirá pelas outras unidades.
A ideia foi fazer uma retrospectiva desses 30 anos de
história e promover uma viagem no tempo. O destaque da
mostra é a seção Experiências Internacionais.

Professor organiza equipe
de xadrez para 2020
O ano de 2020 já está aí e o professor Carlos Daniel
Kochenborger pretende iniciá-lo com nova equipe de Xadrez
para os Jogos Escolares do próximo ano.
A seleção do grupo teve início com os resultados dos
Jogos deste ano e do Torneio Intersingular de Xadrez, que ocorreu no fim do mês de outubro.
Os grandes campeões do torneio foram os alunos Beatrice Magri e Samyr Sayar, categoria infantil, e Natália Muchiuti Telent e Alexandre Carnevali, categoria Juvenil. Os melhores colocados foram presenteados com livros, jogo de peças
e até um relógio de xadrez.

Localizando Singularianos
Luiz Cláudio Mattos Raposo foi
aluno do Colégio Singular até o ano de
1977 e do Cursinho em 1978. Logo após,
cursou Publicidade e Propaganda na
FAAP e especializou-se em Marketing
pela Fundação Brasileira de Marketing.
O singulariano possui 38 anos de
experiência em marketing, comunicação,
relacionamento comercial e execução de
projetos integrados. Atuou em grandes
empresas, foi professor universitário e
desde 2018 atua como hub em uma rede
coorporativa nas áreas de marketing e
comunicação. Atualmente vive uma transição profissional para empreender na
área gastronômica e trabalha na cozinha
do Hotel Palácio Tangará, em São Paulo.
Ele também iniciou uma parceria de negócios com o restaurante Maria Bonita
Jardim, em Santo André.
O ex-aluno refere-se ao período
que estudou no Colégio como o melhor
de sua vida, marcado pelo estímulo que
recebeu dos professores e colegas, sua
aprovação na FAAP e os títulos conquistados com o time de voleibol que fazia
parte. Ele também conheceu sua ex-esposa no Singular.
Contato:
www.facebook.com/luiz.raposo.121

Tatiana Cerroti Buschinelli frequentou o Colégio Singular Santo André
até o ano de 1992, quando ingressou no
curso de Psicologia na USP.
Mesmo prestando concurso público e conseguindo uma vaga como psicóloga na Praia Grande, optou por trabalhar na operadora de turismo do seu pai.
Passados alguns anos, atualmente Tatiana está em fase de replanejamento profissional e pretende especializar-se em
Psicologia Comportamental no próximo
ano.
A ex-aluna recorda-se com carinho de seu tempo de aluna, das aulas,
gincanas e festas do Colégio, além da
alegria que sentiu ao conquistar cinco
aprovações no vestibular. Seu filho mais
velho estuda no Singular e, em breve, o
mais novo também se tornará um singulariano.

Entre os anos de 1987 e 1989,
Veridiana Marino Presente fez parte da
família do Colégio Singular Santo André.
Em 1994, formou-se em Arquitetura e
Urbanismo pela Faculdade Belas Artes.
A arquiteta e artista singulariana
iniciou sua carreira profissional como estagiária em um escritório, onde foi efetivada e chegou até a participar da Bienal de
Arquitetura. Já atuou como coordenadora
de projetos e projetou prédios para hipermercados e APAEs, além de trabalhos
autônomos. Lecionou no Senac São Bernardo e na Escola Oficina de Santo André
para formação de designers de interiores
e, atualmente, faz projetos autônomos de
arquitetura e decoração, além de também
trabalhar com Artes Plásticas.
A singulariana recentemente participou da festa do reencontro de 30 anos
de formatura e afirma ter feito parte de
uma sala unida. “O Singular me proporcionou responsabilidade e força de vontade de maneira leve. Graças à confiança
que tenho na escola, minhas duas filhas
estudam no Singular”.
Contato:
www.facebook.com/veridiana.marinopresente

Contato:
www.facebook.com/tatiana.buschinelli
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