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Let´s study!
Aproveite as tecnologias para aperfeiçoar o seu inglês
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pratique o idioma

Conheça a professora Maristela
Drummond, que leciona no Ecoville

Confira quem são os alunos com as
maiores notas no TOEFL ITP
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Our Clubs
Save the date!

Nas sextas-feiras, a Phil Young’s possui uma programação especial para você. Participe!

Conversation Club

É uma oportunidade para alunos dos níveis
Intermediate e Advanced praticarem a
conversação de maneira livre, melhorando a
fluência. São escolhidos temas atuais
e de interesse dos alunos, como
hobbies, entretenimento, questões sociais e carreira.
Além da prática do idioma, os alunos têm o benefício
de desenvolverem competências relacionadas
à capacidade de networking e comunicação
abrangente. Acontece em todas as unidades.

Pronunciation
Club

É uma oportunidade
para os alunos com
dificuldades em pronúncia
praticarem sons específicos
do inglês e eliminarem “vícios” sonoros do português. Acontece na unidade Ecoville.

English Club

“Tira-dúvidas” para as dificuldades, visando
desenvolver a assertividade, refinando erros
gramaticais comuns e/ou pontuais e o uso
adequado do vocabulário. A participação
semanal ou quinzenal faz com que os
alunos consigam aperfeiçoar o que aprenderam durante a
semana. O aluno pode fazer a tarefa de casa no Club, assim
o professor faz o acompanhamento e já tira as dúvidas
que aparecerem. Acontece em todas as unidades.

Poetry Club

Aplica o conhecimento de
inglês dos alunos à forma
poética. É uma maneira lúdica,
desafiadora e criativa de desenvolver a proficiência no idioma.
Acontece alternadamente em todas as unidades.

Fique ligado em nossas
redes sociais e acompanhe
as datas e temas dos Clubs!

Our Teachers

A teacher Maristela Silva Peixer Drummond já é veterana quando o assunto é lecionar inglês. Dos mais de 30 anos ensinando a língua inglesa, 20 deles se passaram nas salas de aula
da Phil Young’s. “Sempre senti na Phil uma energia diferente,
um astral, acolhimento e alegria que não vi em outros lugares.
Além desse ambiente propício para o trabalho, sempre tivemos
o suporte do fundador da escola, dos diretores e coordenadores para o crescimento e ampliação de nosso conhecimento
e experiências”, diz a professora, que hoje leciona no Ecoville.
Maristela viu no idioma uma verdadeira paixão. “Apaixonei-me
pelo inglês na primeira aula que fiz em uma escola em 1984 na
pequena cidade onde morava no interior do Paraná (Guaíra).
A partir daquele momento, eu soube que o que me realizaria

profissionalmente seria algo relacionado à língua
inglesa. Porém, ainda
não imaginava, aos 14 anos,
ser professora. Descobri que aquele era o trabalho que eu gostaria de realizar, pois seria algo que me daria oportunidade não
apenas de ensinar, mas de aprender”, lembra.
A professora vê como importante o contato diário com o idioma
estrangeiro não só para quem ensina, mas também para quem
aprende. “Saber inglês hoje, em um mundo globalizado, não é
apenas saber uma língua. É sentir-se livre e estar preparado
para as oportunidades que a vida nos oferece”, finaliza.

Use a tecnologia
a seu favor
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.
Na Phil Young’s, os alunos
contam com o PhilGo!, plataforma
digital
para
complementar
o aprendizado do idioma. O
principal objetivo é proporcionar

aos alunos mais possibilidades
para o desenvolvimento das
habilidades no inglês trazendo
a grande vantagem que a
tecnologia e os recursos
multimídia oferecem atualmente.
A estudante Bárbara Tucunduva
de Paiva, de 35 anos, é fã da plataforma. Ela está no Intermediate
3, no Ecoville, e sempre está de
olho nas novidades. “Gosto muito
da parte dos cursos. Realizei desde o Basic 1 para praticar. E também gosto de praticar o conteúdo
de real media”, afirma Bárbara,
destacando que o PhilGo! ajuda

“Com o PhilGo!, você consegue
aprender de outra forma
e muitas vezes com mais
atenção, pois toda lição tem
um teste de memorização e
isso é fantástico para a fluência
na língua inglesa.”
Bárbara Tucunduva, aluna do Ecoville

Os benefícios da utilização da ferramenta são inúmeros:
Mais de 55 mil horas de atividades;
Desenvolvimento de diferentes habilidades: compreensão oral e escrita, aquisição de vocabulário geral e específico, aprendizado das estruturas gramaticais e da ortografia das palavras;
Conhecimentos necessários para testes como o TOEFL e o IELTS.

ATIVIDADES
O PhilGo! está sempre sendo atualizado com novidades e atividades, trazendo
conteúdos dinâmicos e atuais. Confira o que você encontra na plataforma:

Real media: atividades adicionadas diariamente e
que tratam de assuntos da atualidade e notícias;

Unidade específica para adolescentes: com
conteúdos atuais e apropriados para essa faixa etária;

Cursos preparatórios para testes de proficiência: TOEFL e IELTS; introdutórios a profissões.
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. Conheça mais sobre a ferramenta no nosso site: philyoung.com/philgo

It’s time for graduation!
No dia 07 de abril, 473 alunos das
sedes Batel, Cabral, Champagnat
e Ecoville participaram de
uma etapa importante de seus

estudos: a formatura. Todos os
anos, os alunos do Advanced
4 realizam o teste internacional
TOEFL ITP para comprovar

“O ensino de inglês na Phil é muito
eficaz, divertido e produtivo. A
didática 100% em inglês é um
dos fatores mais importantes na
jornada acadêmica que, ao lado
de ótimos professores, torna-se
uma experiência marcante de vida.”
Bruno Frederico Quinelo Bufrem – 17 anos
Aluno do Champagnat

“Ano passado fui para o intercâmbio
em Daytona acompanhando
a minha irmã (que tinha sido
aluna do ano) e este ano vou
novamente. O programa é uma
excelente experiência para praticar
o inglês e vivenciar tudo o que se
aprende em sala de aula.”
Julia Cruz Lisboa – 18 anos
Aluna do Ecoville
“Estou no penúltimo ano de
engenharia civil e o inglês é muito
importante para minha área,
principalmente se eu quiser fazer
alguma especialização fora ou
participar de eventos internacionais.
O método de ensino da Phil é ótimo!
As aulas são dinâmicas e inclusivas.”
Letícia Maria Oenning – 20 anos
Aluna do Batel

a proficiência em inglês. Os
melhores alunos de cada unidade
são homenageados, recebendo
um troféu e um programa

intensivo de inglês avançado no
curso realizado pela escola nos
Estados Unidos, em Daytona
Beach, na Flórida.

“Considero o ensino de inglês na Phil
muito bom porque os professores
ensinam de uma maneira
descontraída que nos possibilita
aprender não só sobre o idioma,
mas também sobre a cultura, com
foco no uso de inglês na nossa vida
e não somente na teoria.”
Maria Luiza Busato – 15 anos
Aluna do Champagnat
“Entrei na Phil com apenas 8 anos,
no Kids 2. O Phil USA em Daytona
será meu primeiro intercâmbio
e estou bem animado. O ensino
de inglês na Phil é de excelência.
Os professores são ótimos e fiz
muitas amizades durante o período
do curso.”
Otavio Figueiredo Bettega – 14 anos
Aluno do Cabral

“Já fiz uma viagem internacional,
mas este será meu primeiro
intercâmbio. Estou bem ansioso.
Acho que o inglês é muito
importante para a vida e, com
certeza, vai ser útil quando eu
estiver na faculdade.”
Matheus Grube Cabral – 15 anos
Aluno do Cabral

Phil USA 2018
Prepare o passaporte e o visto
americano para o Phil USA 2018!
As inscrições já estão abertas
e podem ser feitas nas escolas.
Podem participar alunos que já
tenham finalizado o Intermediate
4. O Phil USA em Daytona Beach

é realizado em parceria com
a Embry-Riddle Aeronautical
University. O programa, que
oferece uma oportunidade de
imersão na língua inglesa no
estado da Flórida, acontece de
07 a 29 de julho.
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Alunos durante o TOEFL simulation no Phil USA 2017

