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Maratona de vestibulares
supera expectativas

Notícias em Destaque

Singularianos dão show de aprovações
O ano de 2020 foi difícil para todo mundo e para os vestibulandos não foi diferente, já que muitas incertezas fizeram parte da maratona. Mas, os candidatos que tiveram a chance de se prepararem
com o Singular deram um show de aprovações. Até o momento, são
centenas e a lista deverá aumentar ainda mais com a divulgação dos
resultados do SiSU – Sistema de Seleção Unificada.
Durante o processo, foram muitos destaques e um deles é
Filipe dos Santos Serejo, formado no ano passado no Ensino Médio
do Singular e que garantiu uma vaga na Universidade Médica Estatal
de Kursk, na Rússia; Jenifer Assis Silva, aprovada na USP e Júlia
Correa Gabriel, aluna do Singular desde a Educação Infantil, que
conquistou o 8º lugar na Santa Casa de São Paulo e também uma vaga
na Faculdade de Medicina ABC.
Tem ainda o Pedro dos Santos Ramos, que garantiu uma
vaga em Medicina na USP de Ribeirão Preto. Ele é irmão mais novo
dos ex-alunos do Singular Matheus, que cursa o 3º ano de Medicina
na Famerp - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e Lucas,
estudante do 3º ano de Direito na USP de Ribeirão Preto.
As ex-alunas Bruna Bortoleto e Ana Júlia de Magalhães
Pina, que se formaram no Colégio Singular, também asseguraram vaga no concorrido curso de Medicina na USP - Universidade de São
Paulo.

Filipe, Matheus, Pedro, Lucas, Júlia, Jenifer, Bruna e Ana Júlia

Liceu Monteiro Lobato
chega aos 56 anos
Fundado pelo professor de História Pedro Jorge e sob a
administração do Singular há mais de duas décadas, o Liceu Monteiro Lobato completou no último dia 7 de abril, 56 anos de
fundação.
Em sintonia total com as tendências educacionais do
mundo moderno, o Liceu Monteiro Lobato atende alunos a partir
da Educação Infantil até o Ensino Fundamental II e seu projeto
pedagógico contempla todas as disciplinas convencionais, além
de outras diferenciadas que complementam a formação global do
aluno, preparando-o para os desafios futuros.

Mestres trazem expertise para atividades extras
Um dos méritos do Singular é, sem dúvidas, sua
equipe de professores, a qual aliada com a proposta de
ensino, colabora para excelentes resultados dos alunos.
Os professores Giovanni Bagnoli (História) e
Rose Rodrigues (Geografia) estão envolvidos com o
Projeto Simulados, o qual traz semanalmente questões
atualizadas sobre História e Arte e Atualidades. Já os professores Enzo Marcon Takara (Matemática) e Fernando Thomaz (Português) participam do Curso Fera e entre os temas estão Matemática e suas tecnologias para
vestibulares e Enem, Introdução ao mundo dos investimentos e Obras literárias para a Fuvest.

Curiosidades Singulares...

Do Singular para solo francês
Dedicação, determinação, garra e muita humildade são
qualidades marcantes no singulariano Renato Augusto Antoniassi
Battistin, formado em 2015 no Colégio Singular São Bernardo e
que há um ano e oito meses vive no solo francês enriquecendo seu
currículo e buscando novos conhecimentos.
Durante o 2º ano da graduação em Engenharia da Computação na USP/ Poli - vaga conquistada direto do Ensino Médio - o
ex-aluno participou de um processo seletivo e foi contemplado com
a bolsa Eiffel, por meio de uma parceria entre a universidade e a Escola Central de Nantes, na França. Recentemente, rumou para Grenoble a fim de participar de um estágio na universidade dos Alpes,
devendo voltar para o Brasil somente no mês de setembro.
De acordo com Renato, assim que retornar concluirá a
graduação na USP e entre seus planos está lecionar Matemática ou
Física, de forma voluntária, além de voltar para a França. “O intercâmbio está sendo incrível e mudou minha vida. Estou aprendendo,
conhecendo pessoas, compartilhando experiências e isso me faz
perceber que as portas estão abertas para quem procura. Não existe
um único caminho para se fazer as coisas e se algo é realmente importante para você, tenha coragem e seja autêntico”, conta.

RPG - Role Playing Game é foco de trabalho
de conclusão de curso
O professor Marcos Lipas (História) não para e está sempre
em constante aperfeiçoamento, buscando novos conhecimentos que
possam ser aplicados em suas aulas. Atualmente, ele está se dedicando a um curso de pós-graduação em Psicopedagogia e como trabalho de conclusão de curso está desenvolvendo um RPG - Role
Playing Game de mesa como estratégia psicopedagógica inclusiva.
O trabalho justifica como os jogos lúdicos podem ser úteis
como ferramentas que ajudam a desenvolver habilidades e competências em crianças e jovens. “Estes jogos promovem o desenvolvimento da capacidade de abstração, a possibilidade de testar e comprovar diversos conceitos, a capacidade de resolução de situaçõesproblemas, a convivência em grupo e a capacidade de fazer interrelações, além de proporcionar maior conhecimento e destaque no
cenário sociocultural”.
A proposta final do trabalho é criar um RPG de mesa simplificado interdisciplinar, baseado em um livro paradidático, que
possa ser utilizado como modelo por outros professores.

Ex-aluno lança canal
Contabilidade Financeira
Em seu caminho de sucesso, o ex-aluno Bruno Meirelles Salloti, filho do ex-professor Luís Fernando Salotti (Inglês), acabou de lançar o canal no YouTube Contabilidade Financeira, que já atingiu a marca de mil inscritos, e como ele é professor na USP, a ideia do canal surgiu com a pandemia e com a
necessidade de adaptação, por meio de videoaulas, outros conteúdos para os estudantes e para as aulas de graduação ministradas na
universidade.
A proposta do canal é atingir os alunos de graduação e
pós-graduação de cursos de Contabilidade e de áreas afins, como Administração, Economia, Atuária e
Direito, além de outras e também o
público em geral com interesse em
estudar Contabilidade (provas,
concursos, conhecimento geral).
Bruno é professor de Contabilidade Financeira da USP desde
2006 e há dois anos publicou um livro didático intitulado Contabilidade Financeira, juntamente com
outros colegas da USP.

Adeus ao Professor PC
No final do mês de março, a família singulariana foi
surpreendida com a triste notícia do falecimento do ex-aluno e
professor Paulo Roberto César, o PC, que lecionava Física no
Ensino Médio da unidade Santo André do colégio. Ele foi vítima de um infarto, aos 56 anos de idade.
O mestre atuava na rede desde 2004, era formado em
Engenharia Mecânica de Produção pela FEI, com mestrado no
ITA, em Física Atômica e Molecular. Fanático pelo Corinthians e muito falador, ele era uma pessoa muito querida por todos
os alunos e colegas de trabalho e sua alegria fará muita falta nas
salas de aula e no coração de quem o conhecia.

Memórias singularianas

A partir desta edição, o Singular em
Revista trará uma nova coluna a:
Memórias singularianas, uma
homenagem aos 55 anos do Singular.
Confira e curta essas lembranças!

O astronauta e ministro Marcos Pontes entre os
professores Anderson Pifer e Paulo César

1985 - Alunos da unidade Álvares de Azevedo

1990 - Equipe de São Bernardo, entre o grupo estão: o deputado federal
Alex Manente (camisa 10) e Marcelo Bigucci (camisa 12)

2007 - Lançamento do Singular Idiomas. A cantora
Rosa Maria entre os diretores e suas esposas

1989 - Professor Enzo Marcon Takara
(Matemática)
em uma performance indígena

Localizando Singularianos

Júlia de Camargo Trambaioli integrou o quadro de alunos do Singular Santo André de 2012 a 2014. Após a formatura, seguiu
para o curso de Engenharia Química no Instituto Mauá de Tecnologia.
Enquanto estava na faculdade, participou de projetos, foi estagiária na Focus Energia e na Danone. Neste mês, iniciará uma nova
fase em sua carreira como analista de processos
em uma empresa de vidros. A ex-aluna também
comanda ao lado de sua mãe, a Nandy Confeitaria Saudável e já contabilizam mais de 2,6 mil
seguidores no Instagram.
A singulariana afirma que foi no Colégio a descoberta de sua aptidão pelas ciências
exatas e com o auxílio dos professores foi direcionada para o curso de sua escolha. Júlia também fez questão de reforçar a importância do
Singular em sua carreira e vida pessoal. Além
disso, possui boas lembranças dos Desafios,
principalmente de 2013 com a apresentação do
007, das amizades que seguiram pela graduação e hoje continuam na profissão.
júlia-trambaioli

Lucas Escudero foi aluno do
Liceu Monteiro Lobato e do Singular
Santo André até 2010. Na sequência, ingressou no curso de bacharelado em
Ciência e Tecnologia, na UFABC – Universidade Federal do ABC, o qual cursou
apenas dois anos e decidiu seguir sua paixão, a aviação. Ingressou em um curso
para piloto e, logo após, iniciou a faculdade de Ciências Aeronáuticas na Unisul
– Universidade do Sul de Santa Catarina.
Formou-se em 2017 e já trabalhou na
aviação executiva, foi instrutor de voo e,
atualmente, é comandante em um táxi aéreo na cidade paulista de Jundiaí.
O singulariano guarda muitas
recordações do Singular, principalmente
da rádio Singular, que comandava de sexta-feira ao lado de seu amigo João Paulo
Leonardi Urra - uma amizade que se
mantém até hoje e, inclusive, um foi padrinho de casamento do outro.
lucas.escudero

A ex-aluna Laís Soriani frequentou o
Colégio Singular Santo André de 2009 a 2011.
Em seguida, cursou Arquitetura e Urbanismo
no Mackenzie e atualmente faz MBA em Gestão Empresarial, na FGV.
Durante a faculdade, Laís e outros
alunos do Mackenzie trabalharam de forma
voluntária em um escritório modelo, com o objetivo de promover moradia digna com baixo
custo para regiões em situação de vulnerabilidade, como população ribeirinha e de comunidades. Ao final do curso, ingressou em um escritório de projetos arquitetônicos que atuava
dentro das maiores construtoras do ABC. Em
seguida, entrou na área da qualidade de uma
indústria metalúrgica, a qual fornece espaçadores e acessórios para a construção civil, e hoje, atua na área administrativa da empresa.
Laís confessa que tinha muitas dúvidas em relação às escolha profissional, mas
após participar do curso de Linguagem Arquitetônica, ministrado pelo professor Giovanni
Bagnoli, tomou sua decisão. Ela também já
participou de algumas edições do EIP - Encontro de Informação Profissional para falar com
os estudantes sobre a rotina da faculdade.
lais.soriani

Participe do SR! Envie sua história por
meio de mensagem inbox no Facebook
ou pelo e-mail
marli.popolin@singular.com.br

