
A Escola Teddy Bear está com-
pletando 20 anos. Fundada em 
1990 no bairro de Coqueiros, 
a escola, hoje, celebra um im-

portante título: é a única escola de inglês 
especializada para crianças e adolescen-
tes do Sul do Brasil. O modelo de ensino, 
ao longo das duas décadas, acabou se 
expandindo para outras cidades e, para 
o próximo ano, serão inauguradas – no 
sistema de franquia- mais duas unidades 
em bairros tradicionais de São Paulo-Ca-
pital. “O mercado se mostrava carente de 
escolas de idiomas direcionadas exclusi-
vamente para o universo infantil e juvenil. 
Então, resolvemos nos diferenciar neste 
segmento de alta demanda”, comemora 
o empresário Tony De Franceschi.

Para manter o status de exclusividade, 
a escola optou por investir em qualidade 
no ensino e desenvolver uma metodolo-
gia própria de trabalho. “Os cursos ofe-
recidos na cidade utilizavam os mesmos 
métodos para todas as faixas etárias, 
o que, em muitos casos, desmotivava 
crianças e adolescentes para o aprendi-
zado do idioma”, explica Tony.

 Portanto, o primeiro passo foi priorizar 
a qualificação da equipe. Os professores 

da Teddy Bear, antes de entrarem em 
sala de aula, passam por um processo 
de treinamento com duração de 60 ho-
ras. Além disso, para lecionar, é preciso 

ter formação universitária, especialmen-
te graduação na área de ciências huma-
nas. A partir daí, é só colocar em prática 
as ferramentas de ensino desenvolvidas 
pela escola. Entre elas, os quadros inte-
rativos, uso de computadores com inter-
net, experiências culinárias, atividades 
esportivas e ainda o plantio de alimentos 
em horta preparada pelos próprios estu-
dantes. 

“O professor utiliza estes recursos 
para o aluno aumentar o vocabulário, 
ampliar a comunicação em inglês em 
situações reais de uso do idioma, e ter 
maior poder de fixação das palavras e 
expressões em inglês”, acrescenta Tony, 
lembrando que é mais fácil aprender os 
números utilizando uma bola de basque-
te em quadra de esporte do que soletrar 
o alfabeto numérico em sala de aula, por 
exemplo.

Aprovado por pais e alunos, o método 
ultrapassou as fronteiras de Coqueiros e 
ganhou novos horizontes. Em 1996, foi 
aberta a unidade do Centro de Floria-
nópolis e, em 2000, na Beira Mar Norte. 
Quatro anos depois, foi inaugurada em 
Blumenau a primeira franquia da escola, 

seguida por Curitiba, no Paraná, e Jun-
diaí, no Estado de São Paulo. “A Teddy 
Bear tem um alto nível de satisfação que 
chega, em média, a 90% do total de alu-
nos. O mercado de idiomas trabalha com 
média de 50 a 60%”, contabiliza Tony, 
comemorando a abertura das novas es-
colas franqueadas na capital paulista.

NO BAIRRO – Ao declarar sua pai-
xão por Coqueiros, bairro onde já morou 
por vários anos e mantém a escola até 
hoje, Tony diz que apostou no potencial 
do bairro e resistiu a todas as mudanças 
provocadas, principalmente, pelo cresci-
mento imobiliário. “Por ser a escola mais 
antiga do bairro, acredito que sua per-
manência ao longo de 20 anos traz certo 
prestígio para Coqueiros”, revela. Segun-
do ele, várias propostas para levar novas 
filiais da escola para outros locais de Flo-
rianópolis, como Jurerê Internacional e 
Lagoa da Conceição, povoam sua mesa 
de trabalho. Mas, confessa que o objeti-
vo, atualmente, é expandir a empresa por 
intermédio do segmento de franquias, o 
que possibilitará uma maior projeção da 
marca Teddy Bear no mercado nacional.
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Escola celebra duas décadas
FOTOS DIVULGAÇÃO

EM COQUEIROS: Teddy Bear completa 20 anos no bairro e mantém especialização em inglês para crianças e adolescentes   

ENSINO: culinária é um dos recursos para ampliar vocabulário


