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Texto 1
Meu nome é Ibtissam, eu sou do Marrocos, tenho 29 anos, sou casada, tenho uma
filha. Antes de chegar no Brasil eu trabalhava como recepcionista num hotel por 7
anos em Dubai. A vida lá era muito difícil, o tempo muito calor, os salários bons, mas
se você quer ir ao médico você precisa pagar. As escolas para crianças também não
são gratuitas. Quando eu fiquei grávida, pensei sobre todas essas coisas, sobre o
futuro do meu neném, por isso eu decidi com meu marido mudar nossa vida e ir para
outro país. Nós escolhemos o Brasil. Quando chegamos aqui, foi muito difícil, porque
não falávamos português, mas as pessoas brasileiras são compreensivas, prestativas, o
comportamento quando eu dei à luz foi muito bom no hospital. Agora nós
aprendemos a língua, e a vida se tornou melhor, e espero que ela vai melhorar mais no
futuro.
Texto 2
Eu gosto de viajar para outros países, e descobrir as culturas, novos lugares, comer
comidas diferentes, e quando eu viajo eu me sinto como um pássaro, eu esqueço todas
os meus problemas e eu começo uma página nova quando volto para meu país.
Texto 3
Ramadan é um mês sagrado para os muçulmanos, nesse mês pessoas jejuam do nascer
do sol até o pôr do sol, e também fazem orações, visitam famílias, ajudam pessoas
pobres. As crianças adoram Ramadan porque as mães preparam comidas boas e
doces. Nesse mês eu sinto fome, sede, mas eu amo bastante.
Texto 4
Eu sonho que eu compro uma casa bonita em uma ilha longe de todo mundo, e essa
casa tem um jardim grande cheio de flores coloridas e também tem piscina grande, o
céu é azul, tem pássaros. Eu tomo café com o meu marido na varanda lá, mas quando
acordo eu encontro a mim mesma na minha casa em São Paulo.

