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O presente trabalho tem como objetivo apresentar o memorial educacional, os 
caminhos percorridos da educação infantil à formação em Pedagogia, por meio 
de registro das minhas memórias educacionais. Apresento um pouco da minha 
história de vida , os fatos marcantes que me aconteceram e que achei 
conveniente citá-los, fatos narrados desde meu nascimento até a data de 
conclusão do presente trabalho, apresentando minha autobiografia. Relato 
sobre meus sentimentos de ansiedade e medo para com o primeiro dia de aula, 
as expectativas com as novas turmas, professores, e escolas que me 
proporcionaram às várias mudanças que passei. Assim para esse trabalho 
realizei pesquisa nas escolas onde estudei para obter informações e ter acesso 
a documentos arquivados no meu prontuário de aluno, para comprovação dos 
fatos descritos. Pesquisa esta que me fez reviver as sensações que tinha na 
minha infância com a visita nas instituições de ensino, ao rever pessoas 
importantes do meu tempo de escola. Tive também notícias tristes ao saber 
que alguns professores já haviam nos deixado. Esta pesquisa aborda ainda 
minha experiência pessoal vivida durante a formação no curso de Pedagogia, 
abordo as experiências adquiridas com os conteúdos teóricos transmitidos 
pelos professores, e as experiências adquiridas na prática por meio dos 
estágios supervisionados em que pude observar e registrar o cotidiano dos 
docentes em sala de aula, e por meio do estágio remunerado no qual adquiri 
uma rica experiência, pois realizei atividades juntamente com os docentes e 
discentes, da educação infantil e do ensino fundamental, foi uma grande 
experiência com a realidade escolar. Este trabalho trata dos caminhos 
percorridos para minha formação pedagógica, dos passos que dei para a 
construção de uma postura profissional que ainda terei como futura pedagoga. 
Contudo, esse memorial trata da minha experiência discente de hoje e de 
ontem que é a base fundamental para minha prática docente de amanhã. 
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