
Uma oportunidade para sonhar é tudo que ela queria. 

IF Baiano Campus Bom Jesus da lapa é onde começa todos os sonhos, história de uma
jovem simples, sertaneja que sempre acreditou se mesma. Menina sonhadora de nome
Leandra Jesus, residente Na comunidade Tanque de Claudiano, Zona Rural do município
de  Riacho  de  Santana.  Era  uma  jovem  humilde,  provinda  de  um  meio  rural  sem
eletricidade e sem incentivos, mas com sonhos e o maior deles ingressar em um instituto
federal  para fazer um curso voltado a área agrícola,  oito anos depois de concluído o
ensino médio, o IF Baiano campus Bom Jesus da Lapa abre seleção para a primeira
turma de Técnicos em agricultura, ser aprovada foi uma das maiores satisfações mas as
dificuldades surgia no decorrer do curso. O campus era distante e se embarcava em três
transportes para chegar até a escola, além de não ter acesso a internet para responder as
atividades, mas sabia ela que era o começo de muitas objeções que viriam e logo vence o
primeiro modulo, o campus tornou sua segunda casa e o início de mais uma etapa surgia,
com aulas práticas e viagens técnicas, tudo isso era fantástico pois a mesma só conhecia
seu pequeno mundo no campo onde reside e inicialmente identificou com as disciplinas
de mecanização e topografia, o desejo de vencer mais um modulo se aproxima quando
um  grave  acidente  ocorrido  na  família  tira  o  foco  com  os  estudos  e  se  reprova  na
disciplina  de  fitossanidade  e  nutrição  de  plantas.  Um  sentimento  de  incapacidade
inferioridade  substituía  toda  satisfação  adquirida,  mas  segue  firme  com  o  apoio  do
psicólogo  Ramon  Cerqueira  ajudando  a  encarrar  os  desafios.  Ela  acredita  que  as
conquistas  surgem  nas  oportunidades  ser  convidada  pelo  professor  Davi  pra  ser
estagiaria  no  Laboratório  de  Políticas  Públicas  (LAPPRUDES)  a  fez  sentir  útil,
aumentando a paixão pelo o Instituto, pelo o curso. Assim concluiu o curso técnico, fruto
de muito esforço. Em fim resta a gratidão ao IF Baiano, ao professor Jefferson que tanto
ajudou na sua persistência, a Davi por ter acreditado no seu potencial e também Deus
pelas oportunidades e dificuldades que a fez crescer. 
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