
IF BAIANO, TEMPLO DE OPORTUNIDADES

Iniciei minha jornada no IF campus lapa, no dia 02 de março, de 2015, lembro me como
se fosse hoje, daquela sensação de alegria, ansiedade e principalmente vontade, de viver
tudo aquilo. De inicio as dificuldades surgiram, como já era de se esperar, no entanto
aquele  lugar  me  recebeu  de  forma  tão  acolhedora,  que  estes  entraves  logo  foram
sanados, pois apoio ali nunca me faltou. Me casei muito cedo, finalizei o ensino médio e
não tive condições de continuar meus estudos, somente 8 anos após o ensino médio é
que conheci o IF baiano e vi ali a grande chance que eu tanto buscava para me ingressar
no meio acadêmico, agarrei-a com todas as minhas forças, me dediquei de corpo e alma,
vivi  tudo que me era de direito, participei de todos os eventos possíveis,  fiz estágios,
participei  de  monitoria,  de  viagens  que  foram  um  sonho,  até  hoje  não  esqueço  a
sensação  de  quando  pisei  no  mar  pela  primeira  vez,  sou  grata  ao  IF  por  ter  me
proporcionado essa experiência.  A questão da aprendizagem foi  um marco em minha
vida, como é notório a educação básica em nosso país deixa muito a desejar, comigo não
foi diferente, finalizei os anos iniciais e o ensino médio com imensas lacunas em minha
aprendizagem,  lacunas  estas  que  no  IF  consegui  preencher,  graças  aos  professores
extremamente capacitados,  que buscavam sempre adequar a realidade do aluno,  lhe
dando assim mais chances de aprender. Pode até parecer exagero, mas costumo dizer
que o IF foi um divisor de águas em minha vida, conseguir ao longo do curso acumular
uma enorme bagagem de conhecimento e mesmo não exercendo a profissão que aprendi
no  meu  curso,  esses  conhecimentos  me  possibilitou  outras  oportunidades.  Em 2017
passei no vestibular da UNEB e hoje estou cursando o 6° semestre de licenciatura plena
em  pedagogia,  ainda  em 2017  consegui  passar  em um  processo  seletivo  feito  pela
secretaria  de  educação da Bahia,  no  qual  alcancei  o  primeiro  lugar  na  classificação,
conseguindo assim o tão sonhado primeiro emprego. Portanto falar da minha historia com
o IF baiano é algo fácil e difícil ao mesmo tempo, pois muitas vezes me faltam palavras
para expressar tamanha gratidão, sendo assim, a única palavra que me vem no momento
é muito obrigado, por ter dado um rumo na minha vida, por ter me mostrado um caminho. 
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