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Este trababalho visa apresentar as minhas memórias educacionais, desde o
ensino infantil até a faculdade, visto que minhas experiências emocionais,
educacionais, sociais e fatos históricos aconteceram e fizeram parte do meu
ser. Neste memorial, trabalhei com a utilização de livros, fotografias, artigos e,
dessa forma, explorei a minha trajetoria escolar, citei partes importantes que
marcaram minha vida e meu desenvolvimento. É relevante destacar que esta
pesquisa me ajudou a resgatar acontecimentos de minha vida durante toda
minha jornada a cada degrau e conquista, as amizades que foram feitas ao
decorrer destes anos e a vontade de sempre querer aprender mais, boas
lembranças ficaram cravadas em minha memória, tenho vontade de voltar no
tempo, é o meu sentimento de todos os dias, mas hoje só fica na saudade. A
medida que os anos transcorrem, construo minha própria história pessoal
acumulando um acervo de lembranças que me prendem ao passado, que
dizem quem sou ao fornecerem situações que se situam no tempo, minha
própria identidade diante desse memorial, citei também a importância de
relembrar minhas memórias de forma pontual quando busquei informações
com meus familiares e amigos.Este trabalho é divido em três capítulos, cada
um trata de partes de minha vida, e meus estudos perante todos esses anos.
No primeiro capítulo, relato sobre minha autobiografia e apresento minha
árvore genealógica, no segundo capítulo, apresento meus primeiros passos na
alfabetização, reescrevi no terceiro capítulo, discorro sobre momentos
percorridos durante a minha trajetória nestes anos de faculdade, que
contribuiram em meu desenvolvimento como pessoa e a minha formação. Esta
pesquisa é fruto do meu sujeito e de minhas memórias, minhas lembranças
que estão escritas aqui nesse memorial que tem como intuito concluir meu
trabalho acadêmico, tem como objetivo deixar uma marca, um pedaço de mim
e de minhas memórias preservando-as também deixando minhas marcas na
sociedade onde deixei minha identidade, que jamais será esquecida.
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