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Trechos do diário
28/07/2019 SBC.
Amanhã é meu primeiro dia na EJA (a educação para jovens e adultos). É uma
experiência nova que me parece estranha, mas estou pronta para o desafio tanto
quanto me dedico a aprender a língua portuguesa, mesmo que isso me torne uma
aluna da escola nesta idade! Me deseje sorte...
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29/07/2019 SBC.
É meu primeiro dia na escola. Eu estava animada mas também nervosa. Conheci meus
colegas e professora. Eles foram gentis e me acolheram tão calorosamente que me
fizeram sentir mais relaxada e confortável. Sentindo-me estressada, espero que
amanhã seja muito mais fácil para mim.
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30/07/2019 SBC.
Um novo dia. Os colegas estão curiosos para saber mais sobre mim, minha cultura e
minha religião. Eles ficaram conversando comigo para perguntar sobre cada coisa.
Eles são super amigáveis e aceitam pessoas diferentes muito bem. Estudamos nada, já
que eu era o assunto do dia.
Basma
01/08/2019 SBC.
Cheguei hoje à escola e descobri que era a aula de inglês. Eu nunca pensei que
aprender inglês pode ser um verdadeiro desafio para alguém. Eu costumava aprender
inglês como segunda língua desde o nascimento. Mas hoje eu entendi o sentimento de
cada pessoa na sala. Eles estão lutando para aprender um novo idioma. Isso descreve
minha vida diária desde um ano!
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02/08/2019 SBC.
Outro dia na escola, aula de artes! Discutimos a assimetria. Recebemos metade de
uma foto e fomos solicitados a completar a outra metade de forma idêntica. Fiquei
surpresa com a criatividade dos alunos no desenho.
Eu sempre amei artes e hoje a aula desenhou um sorriso no meu rosto.
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05/08/2019 SBC.
Uma nova semana já está aqui... Um novo dia de aula com um novo assunto a ser
aprendido na aula de português. A lição hoje foi sobre escrever. Aprendi a escrever
uma carta, a diferença entre a biografia e a autobiografia. Ainda estou tendo
problemas com a escrita em português, mas estou me apaixonando por essa nova
experiência de aprendizado.
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07/08/2019 SBC.
A turma de hoje foi diferente. Um professor visitante veio à classe. Ele tem 63 anos
de idade. Costumava trabalhar como pedreiro, mas depois que sofreu um ataque
cardíaco e passou por uma cirurgia cardíaca, ele teve que mudar sua carreira, fez
cursos de pedagogia e iniciou sua nova carreira como professor nas escolas da EJA.
Que homem forte!
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08/08/2019 SBC.
Hoje a aula foi na sala de informática. Vimos um filme chamado “A garota que
roubava livros”. Era sobre uma garotinha ignorante que tinha que roubar livros apenas
para aprender a ler. Ela enfrentou todos os obstáculos com a ajuda de ninguém.
Gostei da história, incentiva as pessoas a lutarem para serem alfabetizadas mesmo na
situação mais difícil.
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10/08/2019 SBC.
Este sábado é diferente, não temos nenhum curso. Amanhã é a nossa festa. Passamos
o dia todo preparando cada coisa, pois temos que acordar cedo. As crianças estão tão
animadas e esperando. Nestas celebrações eu sinto falta dos meus pais e irmãos.
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11/08/2019 SBC.
É a festa!
Acordamos às 6h00 e formos à mesquita para a oração. Conhecemos nossos amigos e
tomamos café da manhã juntos. Fomos então à chácara e curtimos as atividades
organizadas pela comunidade islâmica. Já eram 18h00, mas as crianças não queriam
voltar para casa. Estou cansada e tenho outro dia de comemoração amanhã. Feliz Eid!
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12/08/2019 SBC.
CIDADE DA CRIANÇA
Este foi o nosso destino hoje. Foi o segundo dia de festa. Nós passamos um dia muito
agradável, cheio de atividades, amigos e comida deliciosa.
Um dia inteiro ocupado, das 10h00 às 20h00.
Preciso de descanso!
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13/08/2019 SBC
Infelizmente perdi a lição de hoje na escola, mas me sinto cansada e exausta, depois
dos últimos dois dias. Estarei pronta para ir amanhã. Os feriados chegaram ao fim!
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