Phil NEWS

NOVEMBRO DE 2017
Informativo Phil Young´s
Curitiba | Edição n° 17

Conheça os cursos Phil Kids e Pre-Teens
Pág. 3

Students’ Opinion

Our Activities

Our Teachers

Nossos alunos compartilham alguns
textos produzidos em sala de aula

Confira as principais atividades realizadas
pelos nossos alunos

Conheça a história de uma das
professoras mais antigas da escola

Pág. 2

Pág. 2

Pág. 2

Phil NEWS

Students’ Opinion Our Activities
Toda edição, trazemos textos produzidos por nossos alunos
em sala de aula. Nesta edição, temos uma novidade: nossos
alunos também estão escrevendo poesias! Confira os textos
feitos especialmente para o Poetry Club:
“it took everything
it left me empty
not a single song
left
living is listening – to music
everyone knows
sound does not travel
in a vacuum”

ECOVILLE: os alunos se divertiram
usando roupas diferentes no Tacky Day

Amanda Benatti
“first moment you are a river
the next second you are the space
the full emptiness of the air
consuming my figure
drops of river running down my face
like if all the colors went away
now I can’t see
and all I wish was the old water
to run free”

CHAMPAGNAT: os alunos do Pre-Teens 3 treinaram o
vocabulário em atividade do Thanksgiving

Isabel Letícia

“should be seen
should be heard
should be deemed
should be her”

CABRAL: os alunos capricharam
nas fantasias para a festa de Halloween

“not knowing
kills a little
thrills a little
consumes a lot”
Mariana Boschetti

Our Teachers

BATEL: Salad Party marcou o
encerramento do projeto Phil Green

A teacher curitibana Barbara Grahl Passos é uma das professoras mais antigas
da nossa escola. Conhece muito bem os nossos alunos, pois trabalha na Phil
Young’s há 20 anos. “Trabalhar com crianças é incrível. Aceitam a língua de uma
maneira muito natural e sempre têm muita curiosidade e interesse pelo que é
novo. É uma realização ser professora, especialmente aqui. Dou aula para todas
as faixas etárias, mas as dos cursos Kids ou Teens são minhas favoritas.” Ela
explica que a preparação das aulas para estes módulos são diferenciadas. “Todo
o conteúdo é apresentado de maneira mais lúdica e criativa e isso desperta mais
interesse nos pequenos.” Nas horas vagas, a teacher gosta de ler, viajar e assistir a
filmes e séries com o filho.

Futuro promissor começa aos sete anos
Toefl. Neste período, as crianças
têm a idade ideal para o aprendizado de línguas. E com as
aulas, a Mariana teve um amadurecimento muito grande e rápido”, analisa.
Assim como o pai, Mariana
também avalia como positiva a
Iniciar os estudos de idiomas na
infância garante benefícios que
ficarão evidentes para o resto
da vida dos alunos. Pesquisas
comprovam que a prática desde cedo resulta em naturalidade
na fluência, auxilia no desenvolvimento do cérebro, além de
desenvolver a autoconfiança, independência e habilidade para
trabalhar em grupo.
A professora Simone Vieira, da
unidade Champagnat, explica
que quando uma criança está
exposta a uma língua estrangeira é menor a chance de se sentir
intimidada ou ter quaisquer tipos
de bloqueio. “Existe mais facilidade de pensar em uma segun-

“Aprender outro idioma na infância estimula o
cérebro, desenvolve a criatividade, o raciocínio e a
capacidade de concentração. Crianças e pré-adolescentes tiram proveito do curso com mais leveza, não
se preocupam tanto em traduzir ou entender absolutamente tudo. Isso faz com que adquiram a língua de
forma mais natural.”
Simone Vieira
da língua e o aprendizado flui
mais naturalmente”, considera.
O médico Mario Cerci, pai da
Mariana, de 15 anos, avalia
como excepcional a experiência
de colocar a filha, ainda criança, para aprender o idioma. “Ela
entrou com sete anos, terminou
o curso com 14 e já passou no

Entre 7 e 9 anos de idade

experiência. “Com essa idade,
conseguimos captar melhor
a nova língua do que quando
mais velhos. Com a globalização, precisamos nos comunicar
com pessoas ao redor de todo
o mundo, e a língua mais utilizada é o inglês. Admiro muito o
modo de ensino da Phil, sempre

aprendi com muita facilidade”,
ressalta a ex-aluna.
A professora Simone pondera
que os professores sempre trabalham de forma descontraída
e leve. “Se aprender da forma
adequada, a criança vai sempre
se relacionar com o novo idioma positivamente, como algo
fácil e prazeroso, o que facilita
o aprendizado. Além do material
padrão, usamos brincadeiras,
música, histórias, vídeos e atividades que os façam se divertir,
tudo em inglês. Trabalhamos
para que as aulas sejam diversificadas e agradáveis”, ressalta.
METODOLOGIA
APROPRIADA
A Phil Young’s utiliza livros e
softwares apropriados para
cada idade. Além disso, são
realizadas atividades extras,
customizadas de acordo com a
necessidade de cada turma. Os
professores têm liberdade para
adaptar o material da forma que
melhor beneficiar seus alunos.

Pre-Teens

Entre 10 e 11 anos de idade

Turmas de no máximo 12 alunos

Turmas de no máximo 16 alunos

2 aulas semanais de 2h cada

2 aulas semanais de 2,5 horas cada

2017
29/nov a 21/dez
2018
Janeiro – 08 a 30
Fevereiro – 01 a 28
Matricule-se e acelere seu aprendizado!
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