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O presente trabalho tem como objetivo, apresentar a memória dos caminhos 
percorridos, desde minha educação infantil a faculdade, por meio de fatos 
históricos, sociais e emocionais de minha vida. A utilização de pesquisas e 
documentos impressos, análise de fontes documentais (livros e fotografias), 
possibilitaram organizar um instrumento de pesquisa sobre minha trajetória 
escolar. Os resultados obtidos por esta pesquisa tem o intuito de confirmar a 
importância de toda trajetória para a compreensão de um momento importante 
de minha história e desenvolvimento pessoal e intelectual. Sendo este uma 
autobiografia, realizada de retrospecções e reflexões de acontecimentos 
vividos, que trazem diversas práticas ao longo dos anos de 1993 a 2014, 
compondo métodos que auxiliaram a formação de conhecimentos, 
fundamentados em ações para o desenvolvimento e o exercício da 
autorreflexão de minhas experiências e aprendizagens, as quais nortearam a 
construção e racionalização, que me transmitiram autonomia e proporcionou 
minha formação. Tendo como princípio uma pesquisa, que tem a história oral 
como método de investigação, trata-se de investigar todo meu trajeto desde os 
períodos da infância, Educação Infantil, Ensino Fundamental Ciclo I e II, Ensino 
Médio, sendo elas a maior propussora em meu desenvolvimento. Contudo o 
presente memorial tem linguagem de fácil compreensão e entendimento, traz 
instrumentos potencializadores para aprendizagens e compreensão de 
algumas teorias pedagógicas que fizeram e fazem parte de minha prática 
docente. Dessa forma construo minha autobiografia, desde meu nascimento 
em Birigui interior de São Paulo, percorrendo minha vida escolar e acadêmica, 
os quais aprofundei os conteúdos aplicados em sala de aula, alcançando-os 
por diversas vezes em minha prática. Em meu peíodo de formação escolar, 
alcancei o patamar de uma das melhores alunas da escola. Durante minha 
formação superior busquei um aprofundamento das teorias aprendidas em 
estágios que realizei desde meu primeiro semestre de aula, estágios que teve 
um papel fundamental em minha permanência no curso, pois neles encontrei o 
que verdadeiramente procurava.  
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