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O presente trabalho tem como objetivo contribuir e registrar a preservação das
memórias educacionais da minha vida. Abordei nesta pesquisa as minhas
origens, relatei sobre minha família e os acontecimentos mais importantes, ou
seja, marcaram muito a minha existência até agora, os adultos que mais
admiro, que serviram como exemplo para a minha educação. Os níveis de
ensino pelo qual passei, mediante relatos de familiares, pesquisa nas escolas,
fotos antigas e recentes, a mistura de sentimentos que senti nos primeiros
dias de aula, o que as professoras deixaram como aprendizado para a minha
vida, a importância do ingresso na escola para mim e para os meus pais. Este
trabalho trata do sentimento que senti em relação as lembranças da minha
memória educacional e dos acontecimentos que tiveram impacto na minha
vida. O aprendizado que tive na pré-escola, me ajudou a moldar os meus
medos, o meu jeito de ser e como me comportar em grupo, respeitar as
pessoas, saber ganhar e saber perder, descobrir quais são os meus limites,
aos poucos fui adquirindo responsabilidade para enfrentar as dificuldades que
a vida impõe. Guardo boas recordações, aprendi bastante com os problemas
que enfrentava. A minha ansiedade no aprendizado da profissão que escolhi,
ser mediadora de conhecimentos, mas acima de tudo, o amor e dedicação que
terei sobre essa profissão, é o que me fará ser uma boa professora. Enfim
minha experiência escolar desde a pré- escola a faculdade, fruto de minhas
memórias educacionais na qual busquei construir revendo teoria e prática, ou
seja, o que vivi enquanto aluna aproveitando e absorvendo tudo que os meus
mestres de graduação me ensinavam e hoje enquanto aprendiz de professora.
Um registro na qual os meus filhos e netos possam conhecer como era o
ensino naquele período, as mudanças boas e ruins, e quem sabe um dia
essas crianças, como eu, desejem um dia fazer a diferença.
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