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Este trabalho trata das minhas memórias educacionais, a primeira escola que
iniciei em minha vida escolar, e as demais que contribuíram para esta
caminhada até o ensino superior. Tudo começou no ensino infantil, a partir do
momento que entrei na escola já estava me sentindo uma verdadeira
estudante. Cada descoberta era uma felicidade imensa, os amigos de classe, a
querida professora, todos os dias a minha alegria era ir à escola “Chapeuzinho
Vermelho”. Também estudei na Escola Municipal “Doutor Gama”, onde cursei
do 1º ao 4º ano, as melhores experiências aconteceram nesses anos, a
vontade de aprender as coisas rápido, para chegar em casa e correr contar
aos meus pais era a minha vitória, eles sempre foram de me apoiar muito, em
todas as minhas decisões e conquistas. Minha família é a essência da minha
vida, devo muito a minha mãe e ao meu pai, as oportunidades que me
proporcionaram de estudar nas melhores escolas, o diálogo que nunca deixou
de existir entre nós e a paciência pra resolver diferentes situações. Continuei
meu estudos na Escola Estadual “Stélio Machado Loureiro”, estudei da 5ª série
ao 3º colegial, aprendi coisas que levo comigo até hoje e que servem para a
minha vida. Esta fase de adolescência foi essencial para mim, aprendi a dar
valor nas coisas, por mais pequenas que sejam, aprendi a tolerar mais as
pessoas e entender que cada ser humano pensa de um jeito e isso não tem
como mudar. Comecei a Faculdade de Licenciatura em Pedagogia na FATEB,
e não posso negar que foi a melhor profissão que escolhi para a minha vida, o
carinho que tenho pelas crianças me fez entender que essa foi a minha maior
escolha. Concluo este trabalho bastante realizada por ter feito as minha
memórias e isso me fez voltar ao tempo, lembrar das escolas que passei, das
professoras, cada detalhe foi essencial. Sinto-me honrada pela vida
maravilhosa que meus pais me deram e pelas lembranças que tanto me
ajudaram neste memorial.
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