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“Com o curso, eu tenho mais vontade de trabalhar. Eu nem espero o 
planejamento, tudo o que eu aprendo, eu já dou no dia seguinte. Está 
enriquecendo muito o meu trabalho.” 
 
“Espero aprimorar minha prática, ligar mais a teoria com a prática. Eu não sabia 
que tinha tantos estudiosos pensando na nossa profissão. Eu não pensava que 
a minha profissão era tão importante, tão valorizada.” 
 
“Quero que os pais saibam que aqui não é só para brincar, que a gente educa 
também.” 
 
“Espero bastante mudança porque eu estou aprendendo muita coisa que eu 
nem imaginava. Espero não ser mais chamada de tia. Eu aprendi a diferença 
entre tia e professora.” 
 
“Tudo o que eu aprendo lá eu já passo para a turma e estou surpresa com a 
reação deles, como eles estão aprendendo.” 
 
“A mudança já começou. Antes eu falava: ´Não pode fazer, é feio.´ Agora eu 
penso antes de falar e estou aprendendo a falar melhor com as crianças. Eu era 
muito nervosa, agora estou ficando mais tranquila, consigo escutar melhor as 
crianças.” 
 
“Agora eu entro na sala mais segura, mais confiante, já sei o que eu vou dar 
amanhã, porque eu planejo tudo. Agora é uma mania, tudo que eu vou fazer, 
eu planejo.” 
 
“Cada dia é um aprendizado novo, cada dia é uma surpresa.”  
 
“Estamos colocando as coisas velhas num baú e as coisas novas estamos 
colocando aqui na creche, estamos colocando na prática o que aprendemos 
lá.”  



 
“Agora eu sei como a criança aprende, o que eu tenho que oferecer para ela 
aprender. O que a gente aplica, a gente vê o resultado.”  
 
“Quando lembro do que eu fazia antes, eu dou até risada, porque eu não tinha 
conhecimento, agora daqui pra frente, vai ser beleza.”  
 
“Quando eu tiver a minha sala vou aplicar tudo o que eu estou aprendendo no 
curso.”  
 
 “Agora eu tenho mais prazer de ler um texto porque eu compreendo mais.”  
 
“A gente tinha a prática, mas na teoria a gente ficava boiando, agora dá para 
conciliar a teoria com a prática.”  
 
“Agora tudo o que eu vou fazer tem um objetivo. Antes não era assim.” 
 
“Muitas coisas que eu aprendi eu passo para as crianças: roda da conversa, 
histórias, brincadeiras. Antes eu contava história por contar, sem saber da 
importância.” 
 
“Agora a gente sabe por que está fazendo as coisas, sabe o porquê de cada 
atividade que a gente está propondo. As crianças estão se envolvendo mais, 
estão mais contentes.” 
 
 


