
Minha trajetória com o amigo que me prepara para o futuro "IF Baiano"

 Olá  IF  Baiano você se  lembra da minha chegada até  você!?  Então...  como você é
generoso e dá oportunidades a várias pessoas,  vim, por  meio desta, refrescar  a sua
memória. Sou a Carolina, residente de Gameleira da Lapa município de Sítio do Mato,
nos conhecemos no ano de 2017, fiquei bastante feliz em te conhecer pessoalmente,
pois,  eu  já  ouvia  falar  muito  bem de  você,  e  realmente  você  é  acolhedor,  você  me
recebeu de braços abertos! Deus, abriu as portas do meu caminho, e você me deu a
oportunidade de cursar Téc. em Agricultura, eu tinha concluído o ensino médio a poucos
meses, então, para mim como era a abertura de uma nova fase de vida acadêmica fiquei
muito feliz, principalmente por não ter condições financeiras para continuar os estudos, e
você IF mudou totalmente meu cenário, és o amigo das oportunidades , generoso a quem
chega até você, independente de qualquer coisa. Com isso, lá vou eu com uma felicidade
imensa, cursar meu amado curso, pois como já dizia minha mãe “é melhor estudar do que
pegar  no  cabo  de  uma  enxada”.  Logo  me  deparei  com  ótimos  professores  e  bons
colegas, que ao decorrer do curso nos tornamos grandes amigos, enfim, ganhei  uma
nova família. As aulas teóricas eram tão interessantes que eu ficava encantada com as
novas  descobertas,  já  as  aulas  práticas,  foram  as  que  me  deixava  cada  vez  mais
apaixonada  pelo  curso,  então  IF  foram estes  alguns  dos  motivos  para  eu  nunca  ter
desistido de você. Como o curso era só 3 semestres, no 3º eu já estava com o coração
partido só de pensar que estava quase de saída. Então Deus mais uma vez, abriu as
portas para que pudéssemos continuar, me ajudou novamente, você foi mais generoso
ainda, me deu a oportunidade de fazer um curso de graduação em Eng. Agronômica, pelo
qual atualmente estou me dedicando no 4º semestre e olha que são 5 anos hein?! Que
bom que você é acolhedor! Quero te parabenizar pelos seus dez anos e agradecer pelas
oportunidades adquiridas, e simplesmente por você existir, sem a sua existência eu não
tornaria minhas conquistas possíveis. Até breve amigo IF! 
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