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35thAniversary
Comemoramos 35 anos de atuação em Curitiba com
uma animada festa que reuniu professores, alunos,
pais, colaboradores e parceiros na unidade do Ecoville.
Durante esses 35 anos, mais de 30 mil alunos passaram
pelas salas de aula e puderam agregar o conhecimento
do idioma às suas vidas acadêmica, profissional e
pessoal. Hoje, a escola conta com 91 professores que
lecionam em 4 unidades: Batel, Cabral, Champagnat e
Ecoville. Liza Young, filha do fundador da escola, Phil
Young, participou da nossa comemoração.

Student´s Opinion

Nossos alunos compartilharam alguns de seus textos desenvolvidos
em sala de aula durante o semestre:

“I really admire Emma Watson. She is an
actress, model and activist. She made
a lot of movies, but the most famous
was Harry Potter. I admire her because
she was invited to participate in Harry
Potter when she was only 9 years old.
She is inspiring, passion and talented.”
Laura dos Santos Bettes – Intermediate 3 – Cabral
“My learning process to the language of
English has been long, hard, challenging,
but it also has been fun and interesting.
I know that when I become a fluent
speaker, my way of seeing the world
and communicating will change. I will be
more confident to meet people from other
cultures.”
Roberta Kreutz do Nascimento – Advanced 3 – Ecoville

“Have you ever heard about eSports?
Nowadays it has become if not more, as
famous as the “regular” sports. Teams
from all over the world are getting money,
popularity, and international titles. These
championships show how eSports is
enormous and how playing video game can
become a real profession.”
Pedro Patrício – Advanced 1 – Cabral
“For a person who was born in the second
half of the twentieth century, it is almost
inevitable to learn English. The role of
English in the modern world is crucial.
With the advent of the Internet, the
whole world is easily connected and a
common language is necessary.”
Leonardo Salvi – Advanced 3 – Ecoville

Our Teachers

Viviane Delfino é coordenadora da Phil Young’s Cabral. Professora de inglês
desde 1986, ela nasceu em Telêmaco Borba e já morou por seis anos na
República Tcheca. Formada em Letras (Inglês) pela UFPR, começou a
lecionar aulas na Phil Champagnat em 2003.
Em 2015, Viviane assumiu a coordenação da unidade Cabral e
ressalta que entre os pontos positivos de se trabalhar na Phil estão a
união da equipe e a preocupação com a qualidade ensino. “Eu adoro
as pessoas com quem trabalho. Sou parte de um time que convive
muito bem. E o fato do Phil Young também ser um professor me dá
a tranquilidade de saber que o ensino está em primeiro lugar”, afirma.
Para ela, a coordenação é como uma alegoria, onde todas as áreas são
importantes e valiosas, e precisam de sua atenção para que o equilíbrio seja
mantido. Além da paixão por lecionar, seu hobby favorito é viajar e receber os
amigos em casa.

Our Activities
Os alunos da Phil Young’s
participaram do workshop
Game Design Challenge,
promovido pela SuperGeeks,
na unidade Ecoville. A
apresentação foi realizada em
inglês. Os alunos aprenderam
questões
básicas
sobre
programação de videogames e
ainda desenvolveram um jogo
para celular.

A turminha do Kids 1, do teacher
Antônio Thieme, da unidade
Batel, divertiu-se com o Egg
Hunt, procurando as barrinhas
de chocolate pela escola.

A turma do Kids 2, da teacher
Lígia Maggioni, da unidade
Champagnat, comemorou
o St. Patrick’s Day com uma
atividade bem bacana. Eles
buscaram o pote de ouro, que
segundo a lenda, o duende
Leprechaun esconde no final do
arco-íris.

Os alunos do Intermediate 3,
da teacher Giselle Vicente,
do Cabral, praticaram o
vocabulário com uma atividade
diferente: eles experimentam
novos sabores e texturas
de alimentos com os olhos
vendados e, assim, exercitaram
o vocabulário.

A unidade do Sion está mais
florida. Os alunos já colheram
as flores do projeto Phil Green,
que permite às crianças
exercitarem o vocabulário em
inglês e aprenderem conceitos
sustentáveis ligados ao meio
ambiente.

Fique ligado em nossa
fanpage no Facebook e
acompanhe o dia a dia dos
alunos e nossas atividades!
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De malas prontas para o Phil USA 2017

O Phil USA 2017 já tem data
marcada. Entre os dias 7 e 30
de julho, jovens embarcam para
Daytona, na Flórida, em uma
oportunidade para estudar inglês
e fazer um verdadeiro intercâmbio
cultural. Com ensino de alto
nível, convivência internacional,

turismo e segurança, a equipe
da Phil Young’s já está com os
preparativos a todo vapor. Serão
três semanas intensas, com
3,5 horas de aula no período da
manhã e 2,5 horas de atividades
extraclasse, três vezes por
semana no período da tarde.

Os jovens ainda participarão de
atividades extras de passeios
às principais atrações da
Flórida e Daytona Beach, como:
Cirque Du Soleil (Orlando),
Kennedy Space Center (Cape
Canaveral), Daytona Lagoon
Waterpark (Daytona), Shopping

(Orlando), além de um dia inteiro
nos parques Magic Kingdom
(Disney), Islands of Adventure e
Universal Studios. Acompanhe
nosso Instagram e nossa
fanpage no Facebook e fique
por dentro do diário de viagem
dos alunos no Phil USA 2017

Alguns dos estudantes contam um pouco da expectativa para embarcar nesta viagem:
“Espero que com a viagem eu tenha
uma experiência de como é a vida de
um estudante nos EUA e que eu me
divirta muito nos parques e nas aulas.
Viajar para o exterior com pessoas da
minha idade será muito empolgante e
inesquecível.”

“Viajar para Daytona será uma grande
experiência. Acho muito importante
ter uma bagagem fora do país, pois
ajuda muito no currículo. Além de que
o conhecimento ganho na viagem é
levado para a vida toda.”
Pedro Casagrande Brandelli – 15 anos

Lucca Weffort – 16 anos – Avançado 3

*Pedro não é aluno da Phil. Ele mora em Garibaldi (RS) e possui nível avançado

“Acho que é muito importante ter uma
experiência internacional para expandir
os horizontes e ter contato direto com a
língua inglesa, além de ser importante
para o amadurecimento pessoal e
senso de responsabilidade.”

“Com a viagem para Daytona, espero
aprender mais sobre a cultura e o
modelo de ensino americano. Acredito
que uma experiência dessas pode
me trazer amadurecimento, além de
contribuir para meu futuro na língua
inglesa e no mercado de trabalho.”

Verônica Lordelo Gulin – 14 anos – Curso concluído

Laryssa Lili Bridi – 15 anos – Avançado 2
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