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Advanced e Master Skills – Desenvolva
suas habilidades específicas
A Phil Young’s English School oferece novos cursos direcionados
a estudantes que buscam desenvolver seu inglês de forma
objetiva e com resultados. Para aqueles que precisam melhorar a
comunicação na língua inglesa, além dos cursos regulares (Kids,
Basic, Intermediate, Advanced), há os cursos especiais, voltados
às habilidades específicas dos alunos em cada turma. Dentre eles,
estão os Skills.
Divididos em Advanced e Master, os cursos Skills visam melhorar
a fluência e a confiança dos estudantes adultos. As aulas são
customizadas com base nas necessidades e habilidades de cada
turma e possibilitam tarefas e autoavaliação, porém, sem testes
de aprovação ou simulados focados no certificado TOEFL – como
acontece nos cursos regulares.

Nos Skills não há utilização de livros e o material é preparado pelo
próprio professor. Os alunos recebem uma pasta vazia no começo
do curso e o material didático do semestre é composto com a turma.
Os cursos destacam a produção oral e revisam as funções
gramaticais, abordando temas variados.
Para se inscrever no Advanced Skills é necessário ter concluído o
Intermediate 4. Já para ingressar no Master Skills é preciso um teste
de nivelamento ou a conclusão do Advanced 2 ou do Advanced
Skills.
Saiba mais sobre horários e matrículas na Secretaria de cada
Unidade.
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Our Teachers

Ivan Jesus Júnior, teacher da unidade Cabral, destaca-se por sua determinação e dedicação. Ele começou a estudar inglês ainda criança,
em casa, por estímulo do irmão mais velho, Mauro (teacher na unidade Batel). “Aprender inglês me deu oportunidade de carreira. Comecei
dando aulas para crianças e fui me aperfeiçoando.”
O professor – que nasceu no Rio de Janeiro – chegou a Curitiba em
2002. “Perguntei ao meu irmão qual era a melhor escola de inglês e
ele me disse que era a Phil. Vendi minhas guitarras para custear o treinamento. Fiquei intimidado com a qualidade e experiência dos outros
professores, mas decidi tentar. O treinamento foi excelente e acabei
contratado”, conta. “A experiência em trabalhar aqui é bem bacana
pois o método é focado na performance. Temos a confiança dos coordenadores, o treinamento é minucioso e prático, as instalações são
confortáveis e os alunos valorizam e respeitam nosso trabalho.”

Nas horas vagas, Ivan toca guitarra
e baixo e aprimora seus conhecimentos na língua inglesa.
“O inglês é a ferramenta
que proporciona a realização dos sonhos pessoais, mas para isso
é importante vivenciar
o que se aprende em
sala, incluindo o novo
idioma na sua rotina de
vida, por meio de filmes,
livros, internet, músicas e
muita conversação”, sugere
o professor.

Intensive – Um módulo em três semanas
Campanha Summer reforça valores; July teve cocriação de alunos
A Phil Young’s dá início a mais uma temporada de cursos Intensivos.
Com aulas diárias, de 3h30, eles permitem a realização de um módulo todo em apenas três semanas. Por ser rápido, eficaz e dinâmico,
o Intensive atrai estudantes de todas as idades e profissões. Com
descontos exclusivos, as matrículas podem ser feitas na secretaria de
cada Unidade. Para destacar este período, a escola promove campanhas especiais.
Neste ano, os estudantes foram peça fundamental na campanha July
Intensive. Eles puderam participar enviando sugestões de animais e
palavras para compor o tema. “Dentro do atual conceito de cocriação
de valor, compartilhamos esta experiência com nossos alunos e optamos, como símbolos, pelo camaleão e pela palavra Transform”, explica Liza Young, diretora da escola.

A evolução pessoal e profissional é também o tema da campanha
Summer Intensive, o intensivo de verão da Phil. “Vivemos um momento político e econômico desafiador, que interfere na vida de todos. Desta forma, nossa campanha faz alusão aos traços de caráter
pessoais, raros em figuras públicas mas essenciais para atuação e
sucesso profissionais”, avalia Liza. “Sentimos que é o momento oportuno para reafirmá-los como parte de nossos valores”, diz ela, destacando o tigre branco, animal símbolo do Summer Intensive.

A ação de inverno teve mais de 70 participantes, que concorreram a
um curso intensivo. O vencedor foi o aluno Rodrigo de Souza. “O camaleão é um animal versátil que se adapta a vários ambientes. Aprender um novo idioma é também se adaptar a uma nova cultura e a uma
nova forma de se comunicar”, acredita o estudante.
Para ele, a palavra Transform remete às mudanças globais, que exigem transformação na forma de ver o mundo. “Um dos principais anseios humanos é o de se transformar em uma pessoa melhor; é o
desejo de evoluir.”

“Aprender um novo idioma é,
como faz o camaleão, adaptarse a uma nova cultura e a uma
nova forma de se comunicar.”
Rodrigo de Souza, aluno que
criou a campanha July Intensive

“O aprendizado de uma língua transforma por completo o indivíduo,
em termos culturais, sociais, acadêmicos e profissionais. Como no
intensivo esta transformação é rápida, é como uma adaptação dinâmica ao meio em que vivemos. Mas para ter sucesso nesta adaptação
é preciso competência, eficácia e ética”, conclui a diretora, lembrando
as três palavras da última campanha.

Confira as datas dos
Cursos Intensivos:
• Dezembro 2018:
29 de novembro a 21 de dezembro
• Janeiro 2019:
09 a 31 de janeiro de 2019
• Fevereiro 2019:
04 a 26 de fevereiro de 2019

Phil USA Daytona

Magic Kingdom e Universal
Studios, além dos famosos
outlets de Orlando.

Em 2018, eles participaram de
jogos de baseball e visitaram
lugares
famosos,
como
Daytona Lagoon Waterpark,
Kennedy
Space
Center,

“Apesar do roteiro de muita diversão, nossos alunos gostam de
estar nas aulas e se interessam
pela aprendizagem. O intercâmbio com os nativos acontece

com todo o grupo. Além de
aprender e se divertir, eles ainda
descobrem como se virar longe
dos pais e fazem novos amigos”, conta o professor Rodrigo
Almada, que acompanhou o grupo.

diariamente, inclusive
com universitários de outros
países, com outros idiomas.
Eles são obrigados a perguntar, a realizar ações simples
falando inglês, como pedir
uma pizza ou comprar um tênis. Isso enriquece a bagagem
cultural deles e faz com que
criem laços de companheirismo

A estudante Júlia Lisbôa, de 18
anos, participou do intercâmbio
pela segunda vez. “A rotina de
uma universidade americana é
totalmente diferente de uma brasileira. Viver isso por três semanas é incrível, nos faz conhecer
os Estados Unidos em sua essência. Além disso, os passeios
nos fazem crescer muito culturalmente. O contato com a língua inglesa a todo tempo faz a diferença para obter fluência, algo que
não conseguimos aqui no Brasil,
por não ter o treino diário. É uma
experiência extremamente proveitosa”, avalia.
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Julho é o mês do Phil USA
Daytona Beach. O intercâmbio
anual da Phil Young’s leva os
participantes para uma imersão
na cultura e na língua inglesa.
O estado é a Flórida, na cidade
de Daytona Beach, onde fica a
Embry-Riddle Aeronautical University, parceira da Phil. Durante
três semanas, os estudantes
brasileiros assistem às aulas e
realizam atividades extraclasse,
aprimorando os conhecimentos
e a conversação no novo idioma.
Hospedados nos mesmos alojamentos dos alunos da Universidade, os jovens brasileiros vivenciaram a cultura de Daytona.

Acesse o Travel Diary e confira todos os
detalhes e fotos desta viagem especial:
http://philyoung.com/phil-usa/travel-diary/

Phil Green - Flowers

estudantes com atividades que
envolvem a língua inglesa e os
cuidados com o Meio Ambiente.
Alunos, pais, funcionários do
Sion e da Phil Young’s participam
do programa. Após a colheita, as
crianças colocam as flores em
vasos e as levam para casa, onde
o cuidado continua sendo feito
por toda família. Congratulations!
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A chegada da Primavera traz
flores e alegria. Foi o que
registramos no Colégio Sion,
após a colheita do programa
Phil Green. Envolvidos em todo
o processo, alunos do Phil Kids
– que participaram da plantação
das mudas em agosto – colheram
as flores na última semana de
setembro. O projeto teve início em
2016 e busca a interação de
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