Phil NEWS
Informativo das escolas Phil Young´s | Curitiba | dezembro de 2013 | número 5

2014 com novidades
na Phil Young’s

P

ara 2014, a Phil Young’s English School terá várias novidades. A primeira delas é a nova unidade, localizada no bairro Ecoville.
A escola vai oferecer turmas do Phil
Kids ao Advanced 4. A nova sede
abre em novembro para atendimento ao público e a partir de fevereiro já poderá receber os primeiros

alunos para o intensivo de verão.

A “ECOPhil” (uma alusão ao nome
do local em que está inserida, o
Ecoville) vai atender uma região
da cidade em franco crescimento. “Nossas escolas recebem uma
grande demanda de alunos dessa
região e as unidades mais próxi-

mas estão trabalhando já na capacidade máxima”, explica Tomas
Martins, coordenador educacional
da Phil Young’s.
Com um espaço de 5 mil metros
quadrados de área verde a novidade está localizada na Rua José Izidoro Biazetto, 1070, Mossunguê.

Medianeira e Sion
No Colégio Medianeira, a Phil Young’s terá uma
nova sede, localizada na antiga casa dos jesuítas,
anexa ao Colégio. Lá, a Phil Young’s passa a ter uma estrutura bem parecida com a das outras sedes, com estacionamento próprio, cantina, biblioteca, sala de testes, sala de professores, além de salas de aulas dentro do padrão
que as outras unidades oferecem. A partir do primeiro semestre de 2014, a unidade Medianeira passará a atender
também a comunidade da região, com novos horários.
E a Phil Young’s agora também está presente no Colégio Sion. Desde o segundo semestre de 2013 estão sendo
oferecidas aulas nas dependências do colégio, com turmas de Basic 1, Kids 1 e Pre-Teens 1. Para 2014, a oferta
será mantida com a possibilidade de abertura de novas turmas para alunos Sion.
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“I was a student at Phil Young’s Batel
in 1995, in the Interchange 1A level. Let
me tell you a little about me:
I became an English Teacher in 2007 when I came to China.
First I was teaching High school students in the countryside,
near Xi’an but 6 months later I moved to Shenzhen, just
next to Hong Kong and I found another school, actually a
kindergarten. Since 2008 I am teaching kids from 3 to 12
years old between the kindergarten and training centers
(part-time jobs).
Since I left PhilYoung I had lots of opportunities abroad thanks
to the fact I have learned English. First I worked in a Summer
Camp in Wisconsin in 1999 and in the same year I worked
as a Line Cook in a ski resort in Idaho. Then in 2002 I went
back to US to work as a Security Guard in Harrah’s Casino
in Lake Tahoe, California. I liked to such the experience that I
returned another 5 times to work there with the proper visas.

The last time I got a trainee program in hotel management and
stayed for one and a half year.
In the meantime I was invited to work for the Athens 2004
Olympic Games. During this experience I was able to backpack
for 6 months in Europe and spend all my savings in hostels,
trains, museums and monument tickets.
Finally after my visa expired in US I decided to backpack
around Asia and after Thailand, Cambodia and Vietnam,
I finally arrived in China and here I am since 2007. I got
married in 2008 but so far no children.” – Heraclito Filho,
aluno Phil Young’s em 1995.

“Hey, I’m Isabela and I’m in Intermediate 1. Here,
I’ll tell you a little bit about my Instagram fan page
about the movie/book The Hunger Games.
year ago. I only
My fan page’s username is @thegamebegun and I started it over a
world and we
speak English in it and it’s so amazing! I have friends from all over the
your mother says
all speak English with each other so, believe it when your teacher or
English is the world’s language because it truly is.
it, for example,
I made awesome friends from all the different parts of the world through
from Australia, New York, Tennessee, Canada and many other places.
in Phil’s movie
But returning to the main topic… I first watched The Hunger Games
is an awesome
club and when the movie ended I was already in love. The movie club
ar while you do
opportunity for you to improve your listening, reading and gramm
watch is going to
something you like. So, if someday a movie you like or you’d like to
pretty sure you’ll love it just as me and my friends did.
be played in the movie club I really recommend you go watch it and I’m
for my fan page called @thegamebegun _fanpage !
Today I have 6 thousand followers in my fan page and I have a fan page
try to go to it and we always have so much fun!
And it all started in Phil’s movie club! Since then, I and my friends always

I started to love it more and more each day and today I
I was already passionate about the English language but after that day
way) to the Hunger Games series and today I know
even write a page in English! After that movie club I got addicted (in a good
a day that changed my life, that day would certainly be
practically everything about it. So, if someone ever asks me to choose
in my top 5 answers.

grammar and etc because there will always be a new
So, always try to find new ways to improve your speaking, reading,
amusing way to do it!” – Isabela Meister Mercer – Intermediate 1

A opinião dos alunos não reflete a opinião da escola. Os textos veiculados preservaram a maneira de escrever dos alunos e
representam a opinião de cada um.
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do fundador
história
da
tempo
do
mais natural do que apresentar para vocês a linha
que ele
desde
Phil,
do
história
da
da Phil Young’s English School. Conheça um pouco
decidiu vir ao Brasil até os dias de hoje.

Se formou em Educação, na Universidade Notre Dame.
Decidido a sair dos Estados Unidos e conhecer outras
culturas, Phil elegeu Itália, Espanha e Brasil como
as principais opções de países para se aventurar. Ao
conhecer alguns brasileiros, ele não teve mais dúvidas
e decidiu vir ao Brasil. Ao chegar aqui, passou alguns
dias no Rio de Janeiro e depois seguiu para Vitória,
para encontrar o amigo Paulo de Paula.

Já integrado à cidade, Phil começa a frequentar espaços
culturais e conhece nomes como Ernani Buchmann, João
José Werzbitzki, Aramis Milarch e Saul Trumpet. Com
gosto apurado para a música, fez várias apresentações
musicais cantando e tocando jazz e bossa nova.
Com o número de alunos aumentando, Phil decide
implementar oficialmente em suas aulas o ensino por
competência, inspirado por resultados que conheceu
em uma Universidade na Carolina do Norte, nos
Estados Unidos. O método inspira os professores a
buscarem que 90% dos alunos atinjam mais de 90%
de aproveitamento das aulas.

1940

Philip Michael Young, nasceu em 23 de março na
cidade de Saint Louis, estado do Missouri.

1962
1967

Iniciou seus trabalhos na Universidade Federal do
Espírito Santo, atuando com assessoria educacional
para a faculdade de Medicina. Lá conheceu sua esposa,
Maria Julia Young, e teve suas duas filhas, Andrea e Liza.

1973

Phil segue para Porto Alegre para trabalhar com
assessoria para a escola de Medicina da PUCRS.

1978

Chega a Curitiba para trabalhar na Universidade
Federal do Paraná, também assessorando a
escola de Medicina.

1979
1982

1984

Por sugestão do médico Oscar Aisengart, Phil decide
abrir sua própria escola de inglês. As aulas começaram
na sala de estar da sua casa, no bairro Champagnat,
com alunos indicados por quem já conhecia o seu
trabalho na UFPR e amigos que fez no circuito cultural
de Curitiba.

1994

A primeira filial da rede Phil Young’s é inaugurada no
bairro Batel.

1995

Surge a unidade Phil Young’s Cabral.

Phil retornou aos Estados Unidos para ficar mais
próximo do pai, Glenn Young.

1997

Abertura da escola Phil Young’s Portão.

É inaugurada a primeira unidade fora de Curitiba, a
Phil Young’s Joinville, em Santa Catarina.

2004

Início das aulas dentro do Colégio Medianeira.

2010

Início das aulas dentro do Colégio Sion.

2013

2008

Abertura da escola Phil Young’s no Cristo Rei.

Abertura da escola no Ecoville.

Dias atuais – Phil trabalha diariamente, via internet, dando aulas online em classes regulares, realizando treinamento
de professores e atuando na área administrativa.
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CNN Student News:

imersão na linguagem televisiva americana
Para quem deseja praticar a compreensão do inglês assistindo o noticiário diariamente, o site CNN Student News
oferece esta possibilidade. Criado para ajudar professores
e alunos a incrementar o aprendizado com as informações
mais interessantes do dia, o site disponibiliza diariamente
vídeos em torno de 10 minutos com as notícias do mundo
em uma linguagem simples.
Além dos vídeos, o aluno tem acesso à transcrição diária
de todas as matérias e perguntas que ajudam a testar a
compreensão do que foi assistido e lido. Para enriquecer
ainda mais o aprendizado do aluno, o CNN Student News
disponibiliza links para mapas, quizzes e blogs que auxiliam os estudantes a praticar a conversação e pronúncia.

Acesse em: http://edition.cnn.com/studentnews

Fique atento às mudanças no

Calendário 2014

função da Copa do
O calendário do próximo ano terá algumas particularidades, em
julho. Por determinaMundo, que será disputada entre os dias 13 de junho e 13 de
semestre deve ser
ção da Lei Geral da Copa, o calendário escolar do primeiro
em todas as unifinalizado junto com o início da competição. Com isso, as aulas
junho e retomade
14
dia
no
dades Phil Young’s serão finalizadas
dia 3 de julho.
do
das em julho, para o intensivo de inverno, a partir
Confira o calendário completo do 1º semestre:
• Intensivo de janeiro: De 6 a 28 de janeiro
• Intensivo de fevereiro: De 30 de janeiro a 21 de fevereiro
• Curso Regular 1º Semestre: De 24 de fevereiro a 14 de junho
• Intensivo de julho: De 3 a 25 de julho
• Programa de Daytona: De 20 de junho a 12 de julho

