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Este trabalho trata das minhas memórias educacionais, vida pessoal, descrevo
como foi difícil o meu nascimento, as dificuldades dos meus pais, as brincadeiras
que tinha com minha irmã e primos das lembranças boas que ficaram em minha
memória. Trato também de minha trajetória na vida escolar, desde o primeiro dia de
aula até agora realizando o meu sonho de fazer uma faculdade, mostro como foi
difícil para eu uma menina tímida se relacionar com outras crianças, lembrei de
professores que já estavam esquecidos em minha memória e que foram muito
importantes em meu desenvolvimento, recordar cada detalhe não e fácil ou melhor,
falar da nossa vida não e fácil. O objetivo desse trabalho foi mostrar para cada um
que vai ler a importância que as lembranças tem em nossa vida, como hoje o ensino
e diferente na época em que eu estudava, que cada aprendizagem que temos no
nosso dia a dia não devemos deixar como uma simples memória e sim passar para
frente. Neste trabalho apresentei também como a faculdade me ajudou muito em
relação as pessoas, hoje não tenho vergonha de me relacionar, conheci grandes
autores na area da educação, que vão me ajudar muito quando estiver exercendo a
docência, conto como cada professor foi paciente e compreensivo e nós ensinou
todos os conhecimentos que devemos saber. Esse trabalho me ajudou muito a
lembrar de coisa que jamais pensava que um dia ia ser importante para mim, as
minhas memórias educacionais de agora em diante não vão ficar guardadas como
simples lembranças, mas vou tê-los como uma recordação registrada que vou poder
mostrar para toda a minha família e futuramente mostrar para meus filhos com muito
orgulho.

Palavras-chaves: Memórias, professores e faculdade.

