
RESUMO 

 

AMARAL, Marcela Karina. Memórias de minha pré escola e formação 
profissional  (1999-2014). 2014. 71 f.Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura em pedagogia) – Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui 
– FATEB,SP,2014. 
 
 
O tema deste trabalho refere-se a toda minha trajetória escolar,  apresentando 
aos leitores parte de minha vida como estudante do infantil à universidade. 
Apresento também uma breve auto biografia relatando fatos importantes que 
me aconteceram, perdas sofridas na família e também das minhas 
experiências nos palcos, relato a ansiedade do primeiro dia de aula e da 
alegria de ver os meus amigos na mesma sala, da angústia de saber se os 
meus pais iriam me buscar na escola e da felicidade de conhecer minha 
primeira professora. O estudo tem como objetivo conhecer e analisar o modo 
como fui alfabetizada, as atividades proposta daquela época, os materiais 
mais usados pelos professores como instrumento de ensino, comentando os 
professores e amigos que marcaram de ambas formas minha formação. 
Também apresento a minha formação em Pedagogia práticas que esse curso 
me proporcionou e que me fez ter certeza de que era isso que queria, relato 
das minhas experiências no estágio remunerado e trabalhos feitos em sala 
apresentados com ênfase. Para a realização desse trabalho tive como 
referencia entrevistas feitas com familiares e amigos, pesquisas feitas nas 
escolas tomando como base os documentos fornecidos pela mesma, e 
também os livros fornecidos pela professora para facilitar na compreenção do 
memorial. Com a realização desse trabalho pude perceber a importância que 
os meus professores começando pela educação infantil tiveram em minha 
vida, pois graças a paciência e dedicação fizeram de mim uma pessoa 
alfabetizada, me dando assim a oportunidade de me engreçar em um curso 
superior, e a importância que os meus Mestre e Doutores do ensino superior 
tiveram na minha formação que com vossas sabedoria foram me lapidando e 
me tornando uma pedagoga com princípios para fazer dos meus alunos não 
só pessoas alfabetizadas mais também pessoas de bem para proporcionar 
para eles aquilo que os meus professores me proporcionaram. 
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