
Minhas Memórias nos IF Lapa

O IF Baiano Campus Bom Jesus da Lapa é mais do apenas uma escola, é como uma
segunda  casa.  Passamos  cerca  de  12  horas  por  dia  nesse  lugar,  aprendendo  e
interagindo  com  diversas  pessoas,  por  isso,  além  de  ser  um  lugar  de  crescimento
intelectual, também contribui para o crescimento moral e ético de seus estudantes. O
tempo passado com todos os alunos, servidores e colaboradores tem nos unido sempre,
como uma grande família. Entrei na escola em 2018, contudo já conhecia muitos técnicos
e alguns professores antes de ser aluna. Isso se deve ao fato de ser filha de servidora, o
que  para  muitos  é  algo  assustador,  mas  que  para  mim  foi  positivo  por  me  deixar
confortável e confiante com as pessoas que já estavam lá dentro. Este foi um dos motivos
que  me  fez  querer  estudar  no  Instituto.  Me  lembro  muito  bem  quando  me  tornei
oficialmente aluna, ansiosa e com alta expectativa acerca do que viria. Não sabia quem
estaria na minha turma e isso me deixava nervosa. Na verdade, o que eu sabia é que iria
acrescentar muito no meu aprendizado, poderia ser difícil,  mas estava disposta a me
esforçar para absorver tudo que fosse ensinado, e também a conhecer pessoas novas.
Confesso  que  minhas  expectativas  foram  superadas.  Aprendi  assuntos  que  nunca
imaginei estudar; participei do projeto de dança e do teatro que me ajudaram a me sentir
mais acolhida na escola, além de me ajudarem a me expressar melhor; participei de um
projeto  de  extensão  que  me  ajudou  a  entender  os  direitos  e  deveres  que  estão  na
Constituição  Brasileira  e  que  muitas  vezes  não  conhecemos;  fiz  apresentações  que
ficaram  marcadas  na  minha  memória  e  amizades  que  pretendo  levar  para  a  vida.
Atualmente estou encerrando os estudos e só tenho a agradecer tudo que vivi  no IF
Baiano, a todos os professores que contribuíram para o aprendizado, incluindo os que
não estão mais entre nós; a todos os servidores que estão sempre ajudando em tudo e a
todos os auxiliares que cuidam da manutenção da escola. O Instituto mudou a minha
vida, tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa história e incentivo todos que conheço a
quererem participar também, porque sei que, o que é vivido ali, fica eternizado dentro de
cada um de nós. 
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