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Estudantes de Língua Inglesa 2018, Casa Mãe, Roma 
 

 
 

Somos o 5º grupo de estudantes da língua inglesa em Roma. Iniciamos o curso de inglês em 5 de fevereiro e 

concluímos em 30 de novembro de 2018. Cada uma veio de um país diferente.  

Nosso curso de inglês incluiu três partes: das 9h30min às 12h, tínhamos aula com a Irmã M. Josefa. À tarde, 

estudávamos o SRA (Laboratório de leitura) e o programa Rosetta Stone. Esta prática nos ajudou a ler e a falar. Em 

julho, cada uma fez uma apresentação sobre o seu país e, no final do curso, fizemos outra apresentação, agora sobre 

nossos lugares favoritos em Roma. Irmã M. Josefa nos acompanhou e ensinou com muita paciência. As aulas não 

eram chatas porque nossa professora era muito criativa. Todos os dias recebíamos lição de casa e, no final de cada 

unidade, fazíamos testes de vocabulário. 

Obrigada, Irmã M. Josefa, por nos ajudar e nos acompanhar durante estes dez meses. Nos sentimos privilegiadas em 

conhecê-la, uma professora competente, paciente e bondosa. 

Nossa companheira, a Irmã Mary Ann, verificava os exercícios do SRA e Rosetta Stone todas as sextas-feiras. 

Obrigada, Ir Mary Ann. Estávamos sempre a sua espera neste dia.  

Os fins de semana eram maravilhosos porque podíamos sair e visitar as diferentes igrejas e lugares de Roma. Isto nos 

ajudou a crescer na fé e no amor a Deus e a ser felizes Irmãs de Notre Dame. 

Somos gratas pela oportunidade de viver com irmãs de vários países. A comunidade da Casa Mãe foi muito útil para 

o nosso crescimento no espírito SND. Obrigada, irmãs da Comunidade da Casa Mãe por sua ajuda.  

Muito obrigada, Irmã Mary Kristin e Assistentes Gerais pela oportunidade que tivemos de participar deste curso de 

inglês e de morar em Roma. Estamos felizes porque agora entendemos e falamos inglês.  

As estudantes de língua inglesa 2018 

  


