MEU MANIFESTO DE IDIOMAS - 3
Charlles Nunes
Eu quero ler meus livros favoritos em português.
Eu quero entender o que as pessoas falam.
Quanto mais eu ouço, mais eu entendo.
Quanto mais eu leio, mais eu entendo.
Eu
Eu
Eu
Eu

quero
quero
quero
quero

Eu
Eu
Eu
Eu

vou
vou
vou
vou

fazer meu melhor.
descobrir como aprender.
ser mais confiante.
me tornar um aprendiz melhor.

traçar metas inteligentes.
trabalhar duro pra alcançá-las.
manter a calma e seguir em frente.
comemorar meu progresso todo dia.

Quando eu acordar, eu vou planejar o dia.
Antes de ir pra cama, eu vou revisar meu plano.
Eu preciso praticar um pouco todo dia.
Eu posso ser fluente e ainda cometer erros.
Se eu errar, eu vou dizer: sem problema.
Se eu esquecer uma palavra, eu vou dizer: tudo bem.
Eu entendo que aprender é um processo.
Eu entendo que aprender leva tempo.
Eu preciso praticar muitas vezes por dia.
Eu não preciso estudar longas horas.
Eu vou abrir minha mente a novas ideias.
Novas ideias trazem novas oportunidades.
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MY LANGUAGE MANIFESTO - 3
Charlles Nunes
I want to read my favorite books in Portuguese.
I want to understand what people say.
The more I listen, the more I understand.
The more I read, the more I understand.
I
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will
will
will
will

to
to
to
to

do my best.
discover how to learn.
be more confident.
become a better learner.

set smart goals.
work hard to achieve them.
keep calm and move on.
celebrate my progress every day.

When I wake up, I will plan my day.
Before I go to bed, I will review my plan.
I need to practice a little every day.
I can be fluent and still make mistakes.
If I make mistakes, I will say: no problem.
If I forget a word, I will say: that’s ok.
I understand that learning is a process.
I understand that learning takes time.
I need to practice many times a day.
I don’t need to study long hours.
I will open my mind to new ideas.
New ideas bring new opportunities.
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