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Temporada de aprovações!!!

Notícias em Destaque

Aberta a temporada
de aprovações
Está oficialmente aberta a temporada de aprovações 2020 e o show do Singular é sempre garantido. Até o
momento, para as segundas fases, são 571 entre Fuvest
– sendo 67 treineiros (ainda na 2ª série do Ensino Médio)
- Unicamp e Unesp - com 25 no curso de Medicina. Em
outras universidades de ponta, o concorrido curso de Medicina já tem mais 60 aprovações.
Esse resultado é um conjunto de muita dedicação
dos estudantes, da equipe pedagógica e do Singular, já que
os trabalhos de preparação têm início muito antes das inscrições dos vestibulares serem abertas.
O Singular preocupa-se com a formação completa do
aluno por meio de um ensino competente, exigente e inovador.

Coordenadora organiza Strike Animal
A orientadora educacional Kátia Costa e os alunos do
Ensino Médio noturno do Colégio Singular Santo André promoveram o Strike Animal, uma ação social que teve a finalidade de
arrecadar ração em prol da ESPA - Equipe Singulariana de Proteção aos Animais.
A sala vencedora ganhou uma noite no boliche e participou da entrega dos 594 quilos de ração diretamente para o diretor de vestibulares Paulo Roberto Francisco. De acordo com a
orientadora, os projetos de ação social visam cultivar valores e
atitudes como trabalho em equipe, cooperação, cidadania e a
formação de um aluno mais participativo e comprometido com a
sociedade.
Kátia Costa, Raika Tkatschuk, Paulo Roberto De Francisco,
Maria Eunice Cardoso e José Carlos Fazzole

Ex-aluna vence campeonato brasileiro
de Cheerleading Universitário
No início do mês de dezembro, a ex-aluna
Carolina Ferreira de Souza, atual estudante de
Engenharia (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) na UFABC e filha do supervisor de vestibulares Marcel Xavier sagrou-se, juntamente com a
equipe UFABC Cheer, campeã brasileira de
Cheerleading Universitário, durante o Cheerfest
Championship International ocorrido na cidade de
Uberlândia, Minas Gerais.

O título ocorreu no nível 4.3, o mais alto
que existe no Brasil e a UFABC conta com três
categorias de cheerleading, das quais duas são
atléticas e uma dance.
Carolina estudou no Colégio Singular do
Maternal até a conclusão da 3ª série do Ensino
Médio, no ano passado, e não esconde sua felicidade. Ela faz parte da equipe atlética, o Coed, que envolve meninos e meninas.

Curiosidades Singulares...

Acompanhamento de vestibulares
também é local de reencontro
Os acompanhamentos aos vestibulares realizados pela
equipe de Amarelinhos também é uma ótima oportunidade de reencontrar amigos e professores. No vestibular da Faculdade de Medicina ABC, os diretores Paulo Roberto De Francisco, Egidio Blumetti
e os professores Enzo Marcon Takara e Cláudio Ferreira reencontraram o médico e ex-aluno Marcos Roberto Martins, que estudou
na unidade Santo André do Colégio de 1984 a 1986.
Atualmente, o singulariano mora na cidade de Taubaté e estava no local de prova acompanhando sua filha, a qual está em busca
de uma vaga no curso de Medicina.
Paulo Roberto De Francisco, Enzo Marcon Takara, Marcos Roberto
Martins, Egidio Blumetti e Cláudio Ferreira

Campanha de Natal arrecada
mais de dois mil itens
Ensinar solidariedade é um dos trabalhos desenvolvido pelo Singular e, como prova, a última campanha do ano, a de Natal, arrecadou mais de dois mil
itens, entre panetones, alimentos, roupas, livros, brinquedos e produtos de higiene pessoal.
Na segunda-feira (16), os diretores do Colégio Singular Santo André, José Carlos Fazzole,
Paulo Roberto De Francisco, Maria Eunice Cardoso, Paolo Gambogi e Egidio Blumetti receberam a
primeira dama Ana Carolina Serra e sua assessora
Denise Masselco para a entrega das doações, que foram revertidas para o Fundo Social de Solidariedade da
cidade.

Plantonista participa de seu 200º
campeonato de cubo mágico
A paixão do plantonista Fábio Bini por cubos mágicos só aumenta. Recentemente, participou do campeonato Capivara Sunset 2019, em
Curitiba (PR), e foi homenageado pela equipe organizadora do evento, a Word Cube Association,
por participar da sua 200ª competição.
Além da homenagem, Fábio deu um show
de conhecimento nas modalidades 7x7 e 2x2, batendo seus próprios recordes e, na modalidade
3x3, quase fez o melhor tempo.

Até o final deste ano, o singulariano ainda
participará de mais dois campeonatos e chegará à
marca de 202, empatando com o segundo lugar do
mundo em número de campeonatos. O primeiro
lugar tem 240.
Entre todos os campeonatos que já participou acumula um total de 308 medalhas, sendo
53 de ouro, 109 de prata e 146 de bronze. O exaluno concluiu o Ensino Médio em 2001 e graduou-se em Engenharia Civil na Poli.

Localizando Singularianos
A bióloga Christiane Jacinto
estudou no Colégio Singular Santo André
de 2007 a 2009 e, logo após, iniciou sua
graduação em Ciências Biológicas, na
sequência engatou no mestrado em
Ciência e Tecnologia Ambiental na
UFABC.
Durante a graduação, a singulariana foi monitora-bolsista na Sabina Escola Parque do Conhecimento e monitora de Biologia no Colégio Singular Santo
André. Depois de concluir a universidade, trabalhou como monitora no Planetário de Santo André e professora de Biologia do curso técnico de Informática do
Singular Santo André. Atualmente é bióloga responsável da Escola Municipal de
Educação Ambiental localizada no Parque Escola de Santo André.
“Quando estudei no Singular, tive professores na área de Ciências que
foram grandes influenciadores para que
eu mantivesse minha escolha profissional” , confessa a ex-aluna.
Contato:
facebook.com/christiane.jacinto

Rennan Bechelli dos Santos foi
aluno do Colégio Singular São Bernardo
em 2002, quando ingressou no curso de
Educação Física. Em seguida, fez pósgraduação em Personal Training.
Com carinho, o singulariano recorda-se das aulas de Educação Física
do professor Niltinho Diniz e sua paixão
por Esportes é tanta, que durante sete
anos foi atleta de basquete. Posteriormente, iniciou sua carreira como recreador em hotéis. Em 2006, a convite do professor Rialdo Tavares, retornou ao Colégio como estagiário no Singular Santo André, lecionando em seguida no Liceu
Monteiro Lobato, onde ficou até 2013.
Após esse período, Rennan iniciou um
processo de especialização em treinamento personalizado e, no próximo ano, a
sua empresa Equipe DX, da qual é cofundador, inaugurará um estúdio de treinamento funcional.
Em 1994, Mauricio Dener Cordeiro estudou no Colégio Singular São
Bernardo. Posteriormente, iniciou sua
graduação em Medicina na USP e fez
Residência Médica em Cirurgia Geral no
Hospital das Clínicas e Residência em
Urologia pelo Departamento de Urologia,
ambos da USP.
O singulariano, que também fez
Doutorado pelo Departamento de Urologia da USP, foi médico preceptor dos
residentes em 2009, estagiou em Boston
no Massachusetts General Hospital, e
em Detroit na Wayne Estate University.
Atualmente é médico assistente
e coordenador do Grupo de Uro Oncologia da USP e médico do corpo clínico
do Sírio Libanês e Albert Einstein, em
São Paulo.

facebook.com/RennanBechelli

facebook.com/mauricio.d.cordeiro
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