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Students’ Opinion

Nossos alunos compartilham alguns textos produzidos em sala de aula:
“I admire Laís Souza. She is very determined and brave. In 2014, she had an
accident and now she is paralysed and
she didn’t lose the hope to return to
practice the artistic gymnastics. For me,
she is an example that we can´t lose the
hope even in the most diﬃcult moments.”

“I, as a gamer, always have a problem with
the super high taxes in videogames in
Brazil. In the Brazilian senate there is a
suggestion that sees the reduction of the
amount of money we pay in our “toys”,
as the government says. This alternative
would also reduce the piracy, because the
legalized product would have a low price.”

Rafaella Lacerda – Intermediate 1 – Cabral

Daniel Queiroz – Advanced 2 – Cabral

““I admire Princess Diana, she was an
amazing princess! She was one of the
greatest icons of fashion, she was a
very kind person. One time she crossed a mineﬁeld in Angola to warn the
residents about what the dangers of curl
conﬂicts mean for all the Africa’s population. I really admire her because I hope one day be like her.”
Heloísa Pessoa – Intermediate 1 – Cabral

Phil USA: uma experiência de vida
O Phil USA 2017 em Daytona Beach foi uma experiência
inesquecível para os 50 jovens que participaram do programa. Mais do que estudar e aprender inglês, o intercâmbio proporcionou conhecer e vivenciar uma outra cultura e
fazer muitos amigos. Foram três semanas de imersão na
língua inglesa, com aulas e atividades extraclasse.

“The inﬂuence of the American culture is
huge in our society, particularly in cinema, music, economics and politics.
There is no doubt that American culture
and language will prevail. In my opinion,
learning English is a must for those who
want better opportunities for work, leisure
or social interaction.”
Quer saber tudo o que rolou durante a
viagem? Acesse o Travel Diary no site
da Phil e conﬁra o diário de bordo do Phil
USA 2017.

Hildamara Coelho – Advanced 4 – Ecoville

Our Teachers

Conﬁra o ponto de vista do professor Rodrigo Almada, da unidade Champagnat,
sobre um tema muito bacana para quem estuda inglês: o intercâmbio.
“What does a teenager actually get when they decide to come to the U.S. on a program like Phil Young’s Daytona? Well,
certainly a lot more than they have bargained for. Be it a ﬁrst-time traveler or someone who has already been all over the world,
even at such a young age, if you ask any of them, they will spare no words in telling you this was a life-changing experience.
Teenage exaggeration? Deﬁnitely not. Despite the intensity so typical of their age, the bonds formed and the things learned
will, at diﬀerent degrees, shape their lives. A brand new world unfolds before them when they are given the freedom to make
their own choices – and possibly suﬀer the consequences of poorly made ones. From small
things such as choosing what they will have for a meal, how they control their money even
deciding where they would like to go to college, it is very exciting for a teacher to be
able to witness such changes happening in the span of three short weeks. Short
is a relative concept, though. Most of them feel it last a lifetime. The opportunity
to better understand another culture, and learn to respect it in spite of its many
diﬀerences from our own, the chance of living in the dorm at an actual renowned
university and putting their English language skills to use in the ‘real’ world and
improving them considerably, the visits to historical sites and all the other cultural
and entertaining activities oﬀered by this program certainly send them back home
diﬀerent people. So, what does a teenager and the world get from programs like
Phil Young’s? Better people.”

Our Activities
CHAMPAGNAT: alunos comemoraram o encerramento do
projeto Phil Green com a Salad Party

BATEL: a teacher Diana, do Kids 3, usou massinha de
modelar para treinar o vocabulário sobre alimentos

ECOVILLE: Winter Camp movimentou as férias da
criançada, que praticou o inglês com diversão

CABRAL: os alunos do Kids 1, da teacher Giselle,
comemoraram o ﬁnal do semestre com o ‘Crazy Hair Day’

USO DE RECURSOS

DIGITAIS
COMPLEMENTA O
APRENDIZADO DO

INGLÊS
Plataforma digital da Phil Young’s
que permite acesso a conteúdo
interativo em inglês, como vídeos, músicas e artigos. Há ainda
atividades para treinar Reading,
Listening e Vocabulary. É possível personalizar o conteúdo,
ﬁltrando-o por assuntos de interesse e grau de diﬁculdade de
acordo com o nível do aluno na
escola. A plataforma pode ser
acessada por qualquer dispositivo conectado à internet, seja pelo
computador, com o formato web,
ou na versão mobile, com App
para Android ou iOS.

Em um mundo cada vez mais
globalizado, o uso de tecnologias
em sala de aula, na escola, em
casa e nas ruas faz parte da
rotina de muitos estudantes. A
inclusão de recursos digitais
como complemento ao conteúdo
de sala de aula ajuda a aumentar
a comunicação entre estudantes
e professores, além de facilitar
o aprendizado por meio da
interação e acesso à informação
propiciada
pela
tecnologia.
Reunimos algumas plataformas
digitais e aplicativos que podem
te ajudar a dar um up nos
estudos. Conﬁra:

How to Say
Também conhecido como “dicionário falante”, o App ajuda o usuário a treinar a escuta e a pronúncia correta de uma palavra em
até oito idiomas. Basta digitar a
palavra e escutar a pronunciação
na língua nativa. Disponível para
Android.

Fique ligado em nossa fanpage no
Facebook e acompanhe o dia a dia
dos alunos e nossas atividades. Aprenda
com as dicas de linguagem, vocabulário e um
pouco da cultura norte-americana.
Acesse e curta: facebook.com/PhilYoungs.oﬁcial
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Cambly
O programa propõe aos usuários praticar o idioma por meio
de conversas com estrangeiros.
Para isso, oferece acesso instantâneo a pessoas que falam
inglês, por meio de bate-papo
em vídeo. Basta abrir o App,
criar uma conta, escolher um
orientador que esteja online ou
fazer uma reserva e depois conversar. O programa está disponível para iOS e Android.

Phrasalstein Phone
O aplicativo é capaz de juntar as
palavras que compõem os Phrasal Verbs e mostrar pequenas
animações que ajudam a identiﬁcar e memorizar o signiﬁcado.
Disponível para Android e IOS.

