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viagem a Cuba traz 
aprendizado cultural

língua inglesa impulsiona carreira de atleta

o estudante João Pedro de lima Pe-

ters escolheu comemorar o aniversário 

de 16 anos com uma viagem em família 

para cuba. em janeiro deste ano, eles 

embarcaram nesta aventura e pas-

saram cerca de duas semanas na ilha 

no mar do caribe. João está no nível 

advanced 3 da nossa unidade Jardim 

Botânico, em curitiba, e conta como 

foi esta experiência:

     sometimes a new experience can 

influence your way of thinking in ways 

that you do not even believe. early this 

year i traveled to cuba, and surely that 

trip changed my way of perceiving my 

environment. We traveled through the 

island for 15 days, visiting and learning 

about many different cities, such as 

Havana, cienfuegos and trinidad.

Guilherme albuquerque dedica-se ao 

judô há dez anos, em paralelo com 

a rotina de estudante. aos 15 anos, 

acumula vários títulos importantes 

no esporte e também investe no apri-

moramento do inglês. ele é aluno do 

intermediário 4 na unidade cristo rei, 

em curitiba. “english has been helping 

me to excel at sports. i’ve taken part 

in three international championships: 

two in Germany and one in Puerto 

rico, and in both, knowing english was 

crucial. there, my peers would look 

for my help to communicate because 

few had knowledge of the language. 

i realized that my 

knowledge gave 

me leverage in 

the field trainings, 

which are all given 

in english, happen 

after the cham-

pionships, and 

gather athletes 

“my everyday life is very well balanced and i have time to 

practice and to study. so, if i’m not studying, i’m practicing 

and vice-versa”, comenta o atleta curitibano, que se prepara 

para mais alguns campeonatos neste segundo semestre 

do ano: “Now my main goal is to get a good position in 

the qualifying of our National Youth Under 18 league, 

which will take place in the training center of the Brazilian 

confederation of Judo, in Bahia”.
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• campeão do meeting, campeonato 
   Brasileiro sub11 (2010)
• campeão Pan-americano sub15, em Porto  
   rico (2014)
• campeão Brasileiro sub15 (2014)
• campeão Paranaense sub15 (2014)
• campeão da seletiva estadual sub15  
   (2014)
• Pentacampeão da copa Paraná (2009,  
   2010, 2011, 2012 e 2014)
• terceiro lugar nos Jogos escolares
   estaduais (2014)
• terceiro lugar no campeonato Brasileiro  
   região v (2014)
• oitavas de final do circuito mundial sub18  
   - fase 1, realizado na alemanha (2015)
• circuito mundial sub18 - fase 2, realizado  
   na alemanha (2015)
• campeão Paranaense sub 23 (2015)

Because it has a distinct political sys-

tem, the way everyday things are in 

the country is pretty much different 

from what we are used to seeing in 

our lives. as it was a ‘cultural trip’, we 

learned a lot about their habits and 

how things work there. for instance, 

the health system of the country is  

really impressive, and more than that 

it is free for cubans.

as the Brazilian geographer milton 

santos would say: “We see the world 

from where we are”. it may look  

simple, but sometimes we must  

remember that we live in a culturally 

diverse world, and it is important for 

us to understand other people’s views 

in order not to get too bound to our 

opinions”.
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from all over the world. Besides that, 

i was able to make friends from other 

countries”, relata.

ao longo deste período de dedicação 

ao esporte, Guilherme conquistou 

mais de cem medalhas.

olha só os principais títulos:



Por que 
Talken?

destaca a metodologia

comunicativa da escola, que 

prioriza a fluência

na comunicação.
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aos 18 anos, Gabriel donato Pinheiro Gonçalves está 

realizando o desejo de estudar fora do Brasil. ele é o mais 

novo integrante da Georgetown university, em Washington 

d.c., para onde acaba de se mudar. donato, como gosta 

de ser chamado, estudou em nossas escolas de 2008 a 

2011, quando se formou. depois disso, focou em estudos 

específicos para os processos de seleção para o ingresso 

em universidades americanas. na entrevista a seguir, ele 

conta como se mobilizou para alcançar este objetivo.

Quando surgiu a ideia de estudar nos eUA?

foi quando eu tinha 12 ou 13 anos, numa aula da minha querida 

amiga e professora lily lu, na escola do água verde, em curitiba. 

me lembro bem, foi no primeiro semestre de 2010, e ela tinha 

apresentado as universidades chamadas de “ivy leagues” naquela 

aula. foi então que descobri que as melhores universidades do 

mundo estão nos eua, e que se pode chegar lá.

Como foi a sua participação nos  

processos seletivos das universi-

dades americanas?

o processo seletivo deles é um  

tanto quanto diferente do nosso. 

Participei de 11. eles levam muito em 

conta coisas como atividades extra-

curriculares, histórico escolar, cartas 

de recomendação, redações que você 

escreve contando sobre você, etc. 

em questão de provas, a maioria das  

universidades pede pelo sat i (uma 

espécie de enem dos eua), sat ii 

(prova em que se escolhe duas ou 

três matérias específicas para você) 

e o toefl. com certeza o que eu 

aprendi em termos de inglês na esco-

la foi essencial para minha aprovação, 

principalmente em questão grama- 

tical. eu tive professores excelentes 

que me ensinaram muito bem e que 

me ajudaram muito a ir bem nessas  

provas. inclusive, ano passado,  

enquanto eu estava estudando para 

essas provas, escrevendo redações e 

traduzindo cartas de recomendação, 

sonho de
estudar nos eua
é realizado

tive a imensa ajuda da mesma profes-

sora que me apresentou pela primeira 

vez as “ivy leagues” lá em 2010, a lily. 

com certeza a dedicação ao estudo 

do inglês abriu muitas portas e me 

ajudou a conquistar este sonho. sou 

muito grato a todos por isso.

Você escolheu a Georgetown University. 

Qual será seu foco de estudo?

dentro da Georgetown university vou 

estudar na school of foreign service, 

que é a escola de política e relações 

internacionais, a mesma escola 

onde também estudou Bill clinton,  

ex-presidente dos estados unidos.

Que expectativas tem nesta nova 

fase de vida?

minhas expectativas são altas. estou 

esperançoso e animado. acredito que 

vou amadurecer bastante e apren-

der muito. vou poder explorar várias  

áreas do conhecimento que tenho in-

teresse, bem como conhecer pessoas 

e fazer amigos, que vão me ensinar e  

ampliar muito minha visão de mundo. 

não só isso, as oportunidades de em-

prego que temos nos eua são incom-

paráveis. Por exemplo, é bem normal 

um aluno de Georgetown fazer um 

estágio no capitólio (o congresso 

americano) ou no fmi (fundo mone-

tário internacional) — ambos em 

Washington, d.c.

Você é acostumado a viajar sozinho?

sou, mas nunca passei mais de um 

mês fora. aliás, as duas vezes que 

mais passei tempo viajando sozi- 

nho foram nas viagens da escola de  

inglês para daytona Beach, em julho 

de 2011 e de 2012. ambas as vezes  

fomos passar um mês na embry  

riddle aeronautical university para 

estudar inglês e conhecer mais sobre 

o modo de vida americano — espe-

cialmente o universitário. foram duas 

das melhores viagens que já fiz na 

vida, onde conheci pessoas incríveis, 

que hoje são grandes amigos e 

até colegas de trabalho!
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os coordenadores ricardo todeschini, regina ramalho, tatiana 

mendonça e monica carvalho com o diretor magdal frigotto

Magdal Frigotto, de 53 anos, é o diretor 

da Talken e, nesta entrevista, relembra o 

início da carreira e conta quais os 

diferenciais das suas escolas.

Como aconteceu sua aproxi-

mação com a área educacional?

estava terminando a faculdade 

de administração em curitiba, já 

com alguma experiência profissio- 

nal, quando surgiu a oportunidade 

de ser consultor de uma escola 

que na época tinha pouca estru-

tura. Quando conheci os profes-

sores e o trabalho deles, percebi 

que ali havia potencial para uma 

empresa de sucesso, mas faltava 

estrutura e uma cara de empresa 

mesmo, para transmitir confiança 

aos clientes. era uma obra de arte 

precisando de uma moldura. esta 

escola estava em processo de  

fechamento e sugeri para o  

proprietário investirmos na empre-

sa, pois já vislumbrava um cresci-

mento do mercado. ainda que sem 

recursos financeiros, propus altera- 

ções e reestruturação dos cursos 

e investimento em marketing. me 

tornei gerente da escola, depois 

abri outras unidades como sócio.

ensino de Qualidade, 
é a nossa

prioridade

d
iv

u
lg

a
ç
ã
o

04



Qual o seu papel no crescimento das escolas?

na nossa parceria, entrei inicialmente com a visão 

empresarial, estruturei a empresa financeira e  

administrativamente, também desenvolvi o software 

de gestão acadêmica, mas logo me apaixonei pela 

área pedagógica. comecei a me envolver com a  

reestruturação dos cursos no Brasil e nos progra-

mas internacionais, nos estados unidos, canadá 

e na austrália. recentemente nós decidimos cada 

um focar em seus próprios projetos e assim nasce a 

talken, uma marca nova, mas com mais de 25 anos 

de experiência.

O que muda nas suas escolas com esta transição 

de marca?

a talken tem uma unidade em Joinville e três em 

curitiba, nos bairros água verde, cristo rei e  

Jardim Botânico. em todas elas a proposta  

central, a metodologia de ensino, o material didático e  

especialmente a equipe de profissionais não  

mudam, até porque somos parte da construção de 

tudo isso e temos plena confiança nesse trabalho. mas, 

sabemos que podemos e vamos aprimorar muitas  

coisas. mudamos para desenvolver ainda mais a  

nossa essência.

Um dos diferenciais das suas escolas é a qualifi-

cação dos professores percebida pelos alunos. A 

que se deve isso?

a formação de professores no Brasil é deficitária, 

então buscamos pessoas que tenham fluência no  

idioma e talento para ensinar, sendo que  

muitas delas, após vivência no exterior, se descobrem  

professores. o tipo de profissional que o merca-

do não consegue entregar. nós contratamos esses  

professores, que já manifestam talento, e os  

treinamos no nosso sistema de ensino. Procuramos 

oferecer boa remuneração e perspectiva de cresci-

mento pessoal e profissional. nossos professores 

permanecem na empresa e têm uma carreira. 

além disso, nossos coordenadores participam de  

congressos educacionais internacionais e ficam 

sabendo o que de mais eficiente se aplica no 

mundo na nossa área de ensino. nossa equipe de  

professores é coesa e talentosa, o que contribui para o  

progresso da escola. reservamos todas as  

sextas-feiras para treinamentos, feedbacks e work-

shops. somos uma escola e é neste sentido que  

contratamos e treinamos os professores. e a  

renovação é criteriosa e a partir de uma base que 

permanece. nossos alunos sabem que não somos 

um ‘cursinho’ de inglês e acredito que o nosso  

principal diferencial está na equipe de profissionais, 

que há muitos anos faz com que os resultados dos  

nossos alunos nos testes internacionais de proficiên-

cia sejam sensacionais. nos orgulha muito!

Falando em viagens para o exterior, explique como 

funciona o programa internacional da Talken?

nos últimos 25 anos tenho levado alunos para  

programas internacionais de aprendizagem. a  

melhora do inglês é intensificada pela imersão na 

cultura. morando em campus universitário, os alunos 

podem absorver todo o clima que esse tipo de  

ambiente proporciona, com muita segurança, pois 

faço questão de acompanhar pessoalmente cada 

detalhe do programa, no Brasil e nos estados  

unidos. além da carga horária de estudo, temos 

espaço para turismo e muita diversão nos parques 

em orlando. é uma excelente oportunidade de  

testar um modelo de estudo para aquelas  

pessoas que querem acelerar o aprendizado e para 

as famílias dos adolescentes a partir de 12 anos que 

planejam que o filho vá morar e estudar fora do País.  

estamos neste momento organizando a viagem 

de julho de 2016 em parceria com uma das mais  

renomadas universidades da flórida.

Já sabendo do diferencial de sua equipe pedagógi-

ca, em um mercado competitivo como o das esco-

las de inglês, quais são os outros diferenciais da 

Talken?

ensino de qualidade é nossa prioridade. nossos  

cursos têm uma carga horária intensiva.  

oferecemos um ambiente seriamente descontraí-

do, onde somente o inglês é utilizado e que deixa 

o aluno confortável para aprender. mantemos um 

relacionamento muito próximo com as famílias.  

usamos material didático atualizado, de grandes 

editoras, complementado por atividades  

extra-livro, que atendem aos interesses e às  

necessidades de cada grupo de alunos,  

possibilitando a personalização do ensino.  

nosso foco é manter este trabalho acima da média,  

garantindo resultados.
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dedicação
ao esporte traz 
vitórias constantes
colecionador de títulos esportivos, o curitibano  

daniel Jorge da silva, de 34 anos, tem se dedicado ao 

vôlei sentado paraolímpico, modalidade em que os atletas 

jogam sentados no chão. competem atletas amputados,  

principalmente de membros inferiores, e pessoas 

com outros tipos de deficiência locomotora. é um  

esporte parecido com vôlei convencional, mas com estas  

diferenças:

daniel joga desde 2004 e entrou na seleção Brasileira em 

2007. “o vôlei é a realização do meu sonho de criança de 

ser atleta, de treinar muito e competir no mais alto nível, 

que é a seleção Brasileira”, conta.

como viaja para muitos países, daniel sentiu a necessi-

dade de se aperfeiçoar no inglês. “no passado tive muitas 

dificuldades por não ter o conhecimento em inglês, como, 

por exemplo, conversar com o árbitro e com os adversários 

durante os jogos, e em aeroportos ou nas cidades para 

pedir uma informação”, relembra. em janeiro deste ano 

o atleta fez o intensivo de férias na sede do água verde, 

emendou as aulas regulares no primeiro semestre e  
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organiza-se para dar continuidade ao aprendizado no  

Básico 3 no intensivo de dezembro ou janeiro, pois está  

viajando com frequência neste segundo semestre.

daniel é tricampeão Parapanamericano no rio, em 2007, no 

méxico, em 2011, e no canadá, em 2015; vice-campeão mun-

dial na Polônia, em 2014; ficou em 6° lugar na Paraolimpíada 

de Pequim; em 5° lugar na Paraolimpíada de londres; foi 

campeão do the dutch tournament na Holanda, em julho 

deste ano; e, pelo clube que joga em curitiba (unilehu), é 

o atual campeão Brasileiro. “o esporte é a minha vida hoje, 

eu jogo por amor ao esporte. e, futuramente, penso em uma 

possível carreira como técnico”, revela o atleta. 

• quadra menor (de 10m x 6m)

• rede de 1,15m de altura

• saque pode ser bloqueado

• na hora que o jogador vai tocar na bola, 
ele tem que estar com o quadril encostado 
no chão
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Programe-se para a
international Talken
você pode fazer uma etapa do curso de inglês nos eua 

em julho. nosso programa internacional acontece dentro 

de um campus universitário na flórida, proporcionando 

imersão total no idioma e vivência da cultura estrangeira. 

informe-se na recepção sobre a 
programação, vagas e níveis disponíveis.



ele é o sandrodrake, o sandrinho ou simplesmente  

teacher para os seus alunos da unidade de Joinville, 

onde é professor desde 2003. o carismático sandro luís 

carvalho, natural de rio negro, no Paraná, descobriu-se 

professor por acaso. “i had majored in international trade, 

but i had not gotten a job yet. one day, somebody went 

to the english school where i had studied, and asked if 

they could recommend someone to work in their school. 

since i was unemployed, i decided to take a chance and 

i am glad i did it. i used to play school with my siblings 

Viagens pelo mundo
inspiram professor

all the time when i was a kid, and i was always the teacher, 

obviously”, conta.

Quando não está exercendo sua profissão, sandro aventu-

ra-se em viagens pelo mundo, onde utiliza o tempo todo a 

língua inglesa. suas incursões de férias costumam inspirar 

os temas das aulas. aqui, ele relata o que mais gostou de 

ver em suas últimas três viagens: reino unido, cape town 

e Patagônia:

united KinGdom
isle of Skye | 2013

PataGonia
Glaciar perito Moreno | 2014

soutH africa
Cape Town | 2013

“in July 2013, i traveled to the uK. i went to london, York,  

edinburgh, inverness and the isle of skye. i had already been to  

london, edinburgh and inverness. But it was my first time in 

the isle of skye – the second biggest island in scotland. skye 

amazes me with landscape, emptiness and peace around. it has 

a dramatic coastline and the magnificent, jagged and challenging 

peaks and ridges of the cuillin are simply breathtaking. skye also 

has a rich heritage of ancient monuments and castles. among 

all the attractions, the Kilt rock was the one that impressed me 

the most.  it comprises spectacular sea-cliffs 55 meters tall, and 

boasts a dramatic waterfall”.

“in december 2014, i traveled to Patagonia 

– which is one of the most splendid 

places in the world. my first destination was 

el calafate, which is the base for excur-

sions to the Parque nacional los Glaciares, 

where you can see one of south america’s 

most spectacular sights, the Glaciar Perito 

moreno. afterward, i traveled to el chalten, 

which is the gateway to the impressive 

mt. fitz roy, cerro torres, laguna de los 

tres and laguna torre. i also visited the 

“in december 2013, i traveled to cape town in south africa. 

cape town is a modern and cosmopolitan city with multicultural 

influences. everybody says:”WoW” when they see pictures 

of the city. it is an extremely beautiful place indeed, and this 

beauty is complemented by the hospitable nature of its people. the 

downtown area is very charming, with wide and clean avenues, 

and high- tech and colonial buildings. it also boasts beautiful parks 

and incredible views of the table mountain. the city has some 

of the most beautiful and trendiest beaches in the world, and its 

surrounding areas are equally stunning. You can see penguins, seals, 

historical places and scenic roads”.

exceptional torres del Paine national Park 

in the chilean Patagonia. torres del Paine, 

declared a biosphere reserve by unesco in 

1957, is known for its soaring mountains, 

glaciers, waterfalls, and lakes of incredible 

blue. another one of the park’s attractions 

is the chance to photograph native fauna. 

the animals are not afraid of humans, so 

you can get close enough to take photos 

of guanacos, ñandúes, foxes, huemuls and, 

with a lot of luck, pumas”.
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este é o
nosso time
de professores

cristo rei
Av. Senador Souza Naves, 1047
41 3264-3264

áGua verde
Av. dos estados, 1345
41 3345-2595

Jardim Botânico
Av. José Richa, 10546, Linha Verde
Colégio Medianeira
41 3362-0001

Joinville – sc
R. Dona Francisca, 1415
47 3472-0500
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