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O presente trabalho teve como objetivo apresentar minhas memórias pessoais e 
educacionais ocorridos do caminho da pré-escola a universidade, passando por 
momentos de grandes experiências e aprendizado. Para que este objetivo fosse 
alcançado busquei informações em documentos e arquivos na escola EE Profª 
“Esmeralda Milano Maroni”, e nos acervos particulares das famílias Yamaguti e 
Frameschi, levantei dados entrevistando meu pai Julio Cesar Yamaguti, minha mãe 
Vera Lucia de Souza Yamaguti, minha avó Odalice Gonçalves Yamaguti e meu 
irmão Lucas de Souza Yamaguti, também consultei e fiz algumas perguntas para 
meus amigos de infância, que esclareceram muitas informações para meu trabalho. 
Esse trabalho de conclusão de curso, encontra-se dividido em três capítulos, no 
primeiro abordo minha história de vida, apresento minha árvore genealógica e nela 
está representada toda a minha família, contendo fotos e datas expecificas do 
nascimento e falecimento dos meus avôs, bisavôs e tataravôs, relembro também 
fatos ocorridos em minha infância até a adolêscencia de momentos marcantes em 
meu cotidiano, como por exemplo o nascimento do meu irmão caçula; conto sobre a 
história do encontro dos meus pais até o casamento, e relembro histórias contadas 
por minha bisavó e bisavô nas quais guardo ótimas recordações. No segundo 
capítulo relato momentos do jardim da infância até a minha entrada na faculdade, 
conto sobre meus professores em cada etapa, e também faço um breve comentário 
sobre aquelas que mais marcaram minha história de vida, nos momentos de alegria 
e tristeza, felicidade e angustia, nesse mesmo capítulo cito os motivos e as pessoas 
que me levaram a escolher ser professora, também detalho no trabalho, meus 
documentos; boletins e histórico escolar. No terceiro capítulo relato minha 
experiência na faculdade, desde os primeiros anos até a conclusão do curso, 
relembro algumas histórias e aprendizados, conto sobre a minha angustia nos meus 
estágios observátorios, relembro os estágios que me marcaram e do meu 
relacionamento com a turma.  
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