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Fique ligado!
No dia 8 de abril, haverá uma festa na
unidade do Ecoville em comemoração
aos 35 anos da Phil. Fique atento aos
comunicados dentro da escola e no
Facebook e participe!

Em 2017 a Phil Young’s completa 35 anos de excelência no ensino da língua
inglesa. Durante todos esses anos, mais de 30 mil alunos passaram por
nossas salas de aula e puderam agregar o conhecimento do idioma às suas
vidas acadêmica, profissional e pessoal. Hoje, temos 91 professores que
lecionam em 4 unidades: Batel, Cabral, Champagnat e Ecoville.
Durante esses 35 anos, acompanhamos a evolução no ensino de inglês
em Curitiba e alcançamos solidez e credibilidade ao oferecer um sistema
de educação por competência, que preza pelo alto nível de formação e
fluência dos alunos. “O treinamento e a qualidade dos nossos professores,
a dedicação de nossos alunos e pais e a preocupação de todos em atingir
um aprendizado de alta qualidade são alguns dos nossos diferenciais no
mercado”, afirma Philip Young, diretor e fundador da escola.

Rose Marques, gerente da unidade do Batel, está na Phil há 16 anos. “Sintome parte da história da Phil, assim como ela faz parte da minha. Aqui conheci
o meu marido, tive a oportunidade de fazer faculdade, conclui o meu curso
de inglês e tive o meu filho, que hoje também estuda na escola. Gosto do
que faço e tenho orgulho de fazer parte da equipe Phil Young’s”, diz.

at

Equipe do Champagn

A paixão pelo idioma incentivou Priscilla Heep a se tornar professora.
“Terminei o curso em 2013 na unidade do Cabral e só tive grandes
professores. Apaixonei-me pelo idioma, fiz intercâmbio e continuei
estudando com pretensões de ensinar. Se um dia eu voltar a Curitiba,
quem sabe tento fazer parte da Phil”, afirma Priscilla, que hoje dá aulas de
inglês em Pernambuco.
Os professores também fazem parte da história da escola. “Nesses sete
anos, tive o prazer de conhecer muitas pessoas legais, tanto os meus colegas
quanto os alunos. Tem sido uma experiência muito boa, principalmente
pelo fato de eu estar participando de um processo educacional que não
somente funciona bem, mas também faz uma grande diferença na
vida dos alunos”, conta Michael George, professor do Batel.

Equipe do Ecoville

A maquiadora Gabriela Nicola iniciou os estudos em 2017. “Estou amando
o método da escola. Os professores são muito aplicados. Pretendo fazer o
curso inteiro na Phil”, conta a aluna, que estuda no Cabral.
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students´ Opinion

AS suas vidas.
da importância do inglês para
Nossos alunos contam um pouco

All I learn here will help me a lot in
Taking English at Phil is very grateful for me.
ange program. Then I will be able
my future, because I intend to go to an exch
in some years live in the USA, too. I
to talk to the people there, and probably
here, for helping me all these years.
just have “thank you” to say to everybody
35 years!
And congratulations to the school for its

2 - BATEL)
GIOVANA BUCH DA ROSA (ADVANCED

Since I moved to Curitiba I had only heard about Phil Young’s, but I had no idea what it
was. One day I decided that I needed to improve my English, so I went to Phil’s and
started to study here, it’s an awesome experience. Before I started to study I had
never made plans with English for my future. Now, I plan to take a post graduate
course in the USA, to be invited as a Professor in a good university there and
publish books and in English. English isn’t a problem for me anymore, and now I
can make big plans and have big dreams.
OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA (ADVANCED 2 - BATEL)

tiring
I always enjoy having classes at Phil’s. They are long but they are not
easy
book
or boring. Teachers are very dynamic, they make a hard content
to learn. All employees are extremely professional and take their jobs
as serious as they can. Studying at Phil’s is a unique experience that
everybody deserves to have.
GUILHERME WIBER BONN (ADVANCED 1 - BATEL)
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Melhores livros,
melhor preparação de
professores, tecnologia
na sala de aula e
maior exigência dos
consumidores.

Hoje, você acompanha
a escola via internet e dá
aulas online. Como é a
experiência?

É ótima! Eu sinto o mesmo
prazer de quando estava
dentro da sala. Esta troca
é motivadora tanto para os
alunos quanto para mim e
impulsiona o aprendizado.
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It’s time

for graduation!

No dia 18 de março, 457 alunos das unidades Batel, Cabral, Champagnat e Ecoville participarão de uma etapa importante
de seus estudos: a formatura. O evento acontecerá no Teatro Bom Jesus e reunirá os formandos, familiares e professores.
Todos os anos, os alunos do Advanced 4 realizam o teste internacional TOEFL ITP para comprovar a proficiência em inglês.
Os melhores alunos de cada unidade são homenageados. Eles recebem um troféu e ganham um programa intensivo de
inglês avançado no curso realizado pela escola nos Estados Unidos, em Daytona Beach, na Flórida.

Conheça os alunos do ano 2016
Amanda de Souza Benatti – 15 anos

Guilherme Cartaxo Fernandes – 16 anos

Aluna do ano Champagnat - Score ITP: 657

Aluno do ano Champagnat - Score ITP: 657

“Comecei a estudar na Phil no Pre-Teens, com
9 anos. Sempre tive muita facilidade com
o idioma. Pretendo ser publicitária e meu
sonho é morar no Canadá. Lá, a publicidade
é muito forte e acredito que vou usar bastante
o que aprendi.”

“Em 2015 fui para os Estados Unidos e
pude praticar um pouco o inglês. Vou
participar do intercâmbio em Daytona e
acredito que será ótimo para aperfeiçoar
a fluência. Penso em fazer faculdade
fora, então o inglês será fundamental.”

Ana Laura Camargo Sturm – 18 anos

Bruna Cruz Lisboa – 15 anos

Aluna do ano Cabral - Score ITP: 653

Aluna do ano Ecoville - Score ITP: 630
“Comecei a estudar na Phil em 2013, com 11
anos. Para praticar, leio bastante e assisto
a filmes sem legendas. O inglês será muito
importante para a minha carreira, pois
pretendo fazer uma pós-graduação no exterior.”

“O inglês tem sido muito importante para
meus estudos, já que curso Medicina e
muitos dos artigos técnicos são no idioma.
Vou para Daytona e acredito que será uma
experiência muito boa, pois poderei praticar
ainda mais o que aprendi.”

Gabriel José Zanetti Bodziak – 16 anos
Aluno do ano Batel - Score ITP: 647

“Já fui para os Estados Unidos e pude praticar o
que aprendi na Phil. No dia a dia, leio bastante em
inglês. Pretendo fazer Engenharia ou Ciência da
Computação na faculdade e o domínio do inglês
será fundamental.”
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