
Caro Leitor

O Instituto Federal Baiano, campus Bom Jesus da Lapa celebra dez anos de história. Dez
anos informando e formando cidadãos com uma educação de qualidade e tecnológica
para  uma  vida  com  mais  oportunidades.  Com  seu  ensino  médio  seguido  de  cursos
profissionalizantes e técnicos, o Instituto oportuniza seus estudantes com uma vaga de
trabalho  de  acordo  com  o  curso  realizado,  contribuindo  assim,  para  o  mercado  de
trabalho local. Com seus dez anos de funcionamento, o Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia Baiano, abriu as portas para mim e permitiu-me fazer parte dessa
história. A minha vida inteira estudei em escola particular, meus pais sempre me deram
todo suporte que eu precisava para os estudos. No entanto, minha mãe sempre sonhou
comigo estudando no IF e de acordo com a vontade dela, passei a sonhar junto. Quando
o  IF  iniciou  as  inscrições  para  o  ensino  médio,  foi  uma  oportunidade  perfeita  para
concretizar esse sonho. Estudar em uma escola federal traz um sentimento muito bom, de
orgulho, a minha família se sentiu extremamente contente com a notícia e eu mais ainda.
Em meio a tantas pessoas, eu que era uma mínima parcela delas, consegui passar e
estava prestes a ter uma das melhores experiências que eu poderia ter na vida. Dentro do
IF vivi por pouco tempo, mas o pouco que vivenciei foi uma enorme alegria. Ao colocar os
pela primeira vez no Instituto, foi como caminhar nas nuvens. Desencadeou dentro de
mim felicidade e orgulho imenso, conheci pessoas maravilhosas, professores excelentes
e fiz amizades que pretendo levar sempre comigo, dentro do coração. Tive aulas criativas
e recheadas de conhecimento, daquelas que o tempo se inveja e passa rápido só pra nos
fazer sentir saudades. Conversas, discussões e brincadeiras nos corredores, refeitório e
até mesmo rodas de estudo para compartilhar o conhecimento que era adquirido em sala,
Embora  a  experiência  tenha  sido  tão  curta,  o  Instituto  Federal  Baiano  me  deu  a
oportunidade de viver momentos incríveis, com pessoas extraordinárias, momentos que
eu não hesitaria em vivê-los novamente, a saudade que fica do que passou é grande e as
lembranças desses momentos sempre me trazem o anseio de querer sempre mais. 
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