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Observa-se no presente trabalho o objetivo de elaborar o memorial dos meus 
caminhos, percorridos da pré-escola à universidade, como registro das minhas 
memórias educacionais. Realizei pesquisa nas escolas para obter informações 
e ter acesso ao meu prontuário de aluno para comprovação e acrescentação 
dos relatos. Esta pesquisa aborda a minha experiência pessoal vivida nas 
escolas, e também todos os momentos que, com muita emoção, recordei ao 
apresentar meu trabalho.Todo empenho e esforço que tive para trazer de volta 
minhas lembranças já, quase esquecidas foram muito prazerozos não só para 
mim, mas para toda minha família que viveu e compartilhou esse momento 
junto comigo.Todo esse procedimento ocorreu através pesquisas 
documentais,as quais permitiram a construção de todas as experiências 
vividas.Pode,recordar todos os arquivos, rever todos os momentos da minha 
vida foi importante na minha educação escolar e fundamental na minha 
formação acadêmica. A realização destas atividades permitiu-me identificar 
tudo que me aconteceu durante a escolaridade,bem como ter mais orientação 
profissional exemplos de professores qualificados que tive o prazer de 
conhece.Este trabalho está dividido em três capítulos fundamentais da minha 
educação que me permitiram refletir mais sobre vida acadêmica.A escolha de 
me tornar uma professora vem através, de uma inspiração, as ‘’crianças’’,hoje 
posso dizer que é muito gratificante poder educar que sempre precisam de 
uma voa professora para suas inspirações, para se alfabetizarem  e poder 
estar presente em  suas trajetórias muitas vezes, e reviver com eles todo seu 
passado escolar. 
Hoje minha capacidade de trazer todas essas lembranças mas para um 
trabalho escolar foi incrível apesar de alguns problemas e dificuldades tudo 
valeu a pena, pois me possibilitou ser e agir na busca de novos 
conhecimentos.Trago neste trabalho fotos, histórias lindas de minha vida e 
agradeço sempre a minha familia, aos meus professores e meus amigos que 
sempre estarão em minhas lembranças. 
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