
Minha caminhada no ensino médio

A minha história com o IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa, se iniciou no ano de 
2019, quando passei pelo processo seletivo da instituição, que sempre fora a minha 
escola de ensino médio ideal e mais desejada. Ao engessar meus estudos na mesma, 
grandes descobertas e experiências foram construídas, sendo elas de um grande impacto
na minha vida. Como os laços de amizade que foram cultivados, os conhecimentos 
adquiridos, além do meu desenvolvimento pessoal. No começo do processo de 
adaptação na escola, vivi grandes experiências uma atrás da outra. Com um ambiente de 
educação novo, tive de me acostumar com uma rotina diferente, novos professores das 
disciplinas do ensino médio e do curso de especialização. Essas disciplinas me 
possibilitaram conhecer diferentes professores capacitados, cada um com suas 
particularidades e costumes, além dos relacionamentos de amizades criados com colegas
de diferentes cidades da minha turma e de outras salas. Um ponto importante a se 
destacar são os eventos e atividades extras realizadas pelo campo, como os diversos 
cursos de projetos disponibilizados, sendo aulas de teatro, aulas de dança, clube de 
xadrez, dentre outros. E embora muitos alunos acabem não participando, as 
apresentações são simplesmente divertidas e fascinantes, o que acaba encantando esse 
público que fica de fora. Todos esses fatores foram de um considerável valor e 
importância para o crescimento de cada aluno no decorrer dos anos de estudo dentro do 
campus. Sendo assim, tenho muito que agradecer a instituição, onde posso dizer com 
certeza que me fez desenvolver e crescer em diversos aspectos e áreas da minha vida. E
que levarei todos os aprendizados obtidos quando sair do instituto, como todo carinho, 
lembrança e experiência vívida. Fico muito feliz por poder estar dentro desse lugar 
incrível, comemorando junto a todos que fazem parte dela seus 10 anos de jornada e 
muita história. 
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