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Esta pesquisa tem o objetivo de registrar memórias educacionais da minha vida. É 
um relato de cada etapa pela qual passei, através de memórias, pesquisas entre 
famíliares, fotos. São minhas experiências escolares, momentos que fizeram parte 
da minha vida como aluna e futura pedagoga. Momentos que me proporcionaram 
experiências, como nas aulas teóricas e as de estágio supervisados. Tive apoio dos 
meus professores e familiares, que contribuíram ao decorrer da faculdade, como 
também nesta pesquisa de meu memorial. Dentro deste contexto, busquei pesquisar 
e relembrar  fases da minha vida escolar, registrando meu primeiro dia de aula, 
como me sentia ao ir para escola, minha alfabetização, minhas dificuldades na 
escola, as brincadeiras e minha formação no curso de Pedagogia. Além dos 
familiares e professores, tive o apoio das minhas amigas de sala, ajudando sempre 
em minhas dificuldades para a realização deste trabalho. No começo foi difícil 
relembrar de cada detalhe, de momentos distantes, como a pré-escola até a quinta 
série, depois acabou ficando mais “fácil” descrever minhas memórias educacionais, 
principalmente da faculdade, que foi um tempo muito bom de aprendizagem, de 
leituras e muita informação que adquiri no decorrer desta etapa. Professores que 
sempre contribuíram com o seus conhecimentos e suas experiências de trabalho, 
como diretores, coordenadores, administradores e principalmente no dia a dia em 
uma sala de aula. Esta pesquisa é para compartilhar minhas memórias, um tempo 
de aprendizagem, conclusão do curso, das experiências e de um sonho que hoje se 
torna realidade. O curso de Pedagogia me ensinou a ter respeito com as pessoas, 
amar nossas crianças e, acima de tudo, ser um exemplo como educadora e 
professora no ensino infantil.  
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