Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
Em 2015, quando cheguei ao Jardim de Infância, comemorava-se os 70 anos. A música Alecrim
desde então tomou espaço no meu cotidiano, ao lado das crianças e em momentos de festas e
comemorações. Este ano, vivendo as adversidades desse tempo, o Alecrim vem como forma de
coragem e prenúncio de que dias melhores virão.
Ser professora trouxe-me a certeza de uma profissão que é exercida com amor, afeto,
interesse e grande respeito pelas crianças e sua cultura. Entender cada uma em sua
individualidade é um desafio que enfrento com atenção, sempre buscando novos conhecimentos
através de estudos, leituras e cursos de aprofundamento.
A cada dia sinto saudade da presença e da troca de experiência com os pequenos, com
minhas companheiras de trabalho e com as famílias. Sinto saudade do verde das nossas manhãs,
dos passeios pelo clube, a ida até o lago e das muitas brincadeiras com as crianças.
No nosso jardim estamos sempre perto uns dos outros. Somos acolhidas por abraços,
conversas carinhosas e brincadeiras. Mesmo nesse cenário, continuamos conectadas por um laço
vivo de afeto, que nos aproxima e guarda o abraço para o reencontro.
Este ano o Jardim de Infância Tia Lucy comemora 75 anos, e destes eu comemoro 5, com
muita gratidão em fazer parte dessa equipe e ver tantas crianças amadurecendo. Posso fechar
meus olhos e sentir as mãos que dei para algumas darem o primeiro passo aqui dentro, para que
se sentissem acolhidas na despedida do seus pais, para despertar-lhes a curiosidade de brincar
no tanque de areia, de descer pelo escorregador e vê-las pegar no lápis para arriscar as primeiras
letras do seu nome. E mais do que as conquistas diárias, fazer parte das suas vivências e
experiências. Foram muitos os verbos que conjugamos ao lado das crianças, dos adultos que aqui
trabalham e de suas famílias.
Neste momento em que comemoramos os 75 anos, desejo que sejamos resilientes e que
haja união em nossos corações, para recordarmos das horas felizes que passamos no nosso
Jardim e que Tia Lucy, de onde estiver, faça uma linda estrela brilhar iluminando a todos, com
saúde e fé em dias melhores para o nosso futuro.
Um grande viva a todos que fazem parte do Jardim de Infância Tia Lucy!
Andressa
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Eu sou Daniele - Auxiliar da Marcela
Eu sou uma ex-profissional da área de Recursos Humanos que, depois de chorar 30 dias
sem parar, em uma reflexão bem profunda sobre sua trajetória de vida, escolheu iniciar um novo
caminho.
Com aproximadamente 36 anos, pensei... será que terei oportunidades em uma nova área?
E qual seria? A tão sonhada e desafiadora Pedagogia!! Após um processo seletivo, fui acolhida
como estagiária, pelas profissionais super carinhosas do Jardim de Infância Tia Lucy. Fiquei
emocionada e muito feliz com a aprovação e logo estava elaborando atividades com a professora
e envolvida com as crianças. Fui recebida de braços abertos pela professora, muito sensível e
humana. Tivemos um ano maravilhoso, de muita dedicação, desafios e emoções, porque trabalhar
com crianças é cada dia uma novidade. Principalmente os pequenos do Jardim de Infância Tia
Lucy, que possuem uma energia contagiante.
Passado um ano de experiência, a emoção veio novamente com a proposta de fazer parte
da equipe como Auxiliar de classe.
Sou muito grata por participar dos 75 anos do Jardim de Infância Tia Lucy, experiência
que está me proporcionando uma nova perspectiva de vida, com mudanças gigantescas para me
transformar em uma ótima profissional!
Daniele
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“Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do Jardim de Infância Tia Lucy?”
A minha história no Jardim de Infância Tia Lucy começou
em 2018, quando recebi o presente de poder estagiar na sala
da Evanir! Uma pessoa que me acolheu com muito amor e
respeito, assim como toda a equipe do Jardim de Infância.
Todos os dias tenho a oportunidade de aprender muito, e crescer como profissional e
como pessoa.
Hoje vejo a escola como uma extensão da minha família, do meu lar!
Tenho vivências incríveis, possibilidades de trocas com a equipe e
momentos de profunda reflexão, sempre nos fazendo crescer e
compartilhar bons momentos com nossas crianças.
Hoje, sou Auxiliar de Sala e tenho a felicidade de poder levar a minha filha Helena para
estudar na nossa escola! Um sonho realizado!
Acredito que seja plantada uma sementinha de amor, respeito, carinho e cuidado em todos
que passam por lá! O Alecrim vibra no coração de todos!
Agradeço à Tia Lucy, por fazer com que tudo isso se torne realidade; Regina e
Renata, por acreditarem no meu trabalho e permitirem que eu me reinvente
“no nosso jardinzinho, que nos trata com carinho.... Eu jamais esquecerei, horas
felizes que aqui passei...“

Parabéns ao Jardim de Infância Tia Lucy, pelos seus 75 anos de cuidado com nossas
crianças!
Com carinho,
Fernanda Sena
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Sou Fernanda, tenho 31 anos, casada e mãe da Valentina (1a 9m).

Ingressei como

estagiária no Jardim de Infância Tia Lucy no ano de 2012. Lembro do meu primeiro dia de
trabalho e da primeira criança com quem tive contato em sala de aula.
Era tudo novo e encantador para mim. Observei como as crianças eram recebidas, a
autonomia que tinham dentro da escola, enfim, era um mundo novo que eu só conhecia na
faculdade.
As professoras regentes sempre sorridentes e dispostas a ajudar. Foi um ano incrível.
Em 2013, tive a sorte de ser efetivada como Professora Auxiliar, uma conquista e tanto. Me
senti feliz e realizada!
Trabalhei com quase todas as professoras da escola, uma honra. São pessoas especiais,
seres humanos iluminados que só acrescentaram à minha trajetória dentro da escola, e fora dela
também.
Sei que o momento de assumir uma turma vai chegar, tudo no seu tempo certo! Enquanto
isso, sigo aprendendo mais e mais com as minhas companheiras e colocando em prática o que
vivenciei junto a elas todos esses anos.
E por fim, queria dizer que sou uma pessoa orgulhosa e abençoada por trabalhar numa
escola comprometida com a educação de qualidade, que visa o desenvolvimento integral das
crianças, respeitando o espaço do brincar.
Tia Lucy, grande mulher e educadora, fez tudo com tanta maestria e amor, que há 75 anos
a escola continua sendo um espaço de possibilidades, empatia e amor.
Parabéns a todos, principalmente à Regina, pessoa generosa de grande coração.

Fernanda de Souza
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Tive uma infância muito rica, pude brincar na rua, andar de bicicleta, explorar a natureza,
brincar de boneca e o que eu mais gostava, brincar de escolinha.
Esse carinho e a vontade de ser professora só foram aumentando conforme eu crescia e
ia me desenvolvendo. Durante meus anos na escola, tive a sorte de ter professores nos quais eu
podia me inspirar e aprender muito, principalmente minha professora da Educação Infantil, com
a qual tenho o prazer de manter contato até os dias de hoje.
Sendo assim, segui a minha vontade e o meu sonho de me tornar Pedagoga em 2017, quando
entrei na faculdade. Após um semestre já tive a sorte de ter uma experiência na área. Começou
a minha história no Jardim de Infância Tia Lucy.
Entrei como estagiária no meio do ano, em uma turma de Mini Maternal, atual Infantil 1,
com a professora Roberta. Pude aprender muito e ter a certeza de que estava na carreira certa.
Nesse ambiente fui muito bem recebida, podendo me desenvolver e ganhar mais um voto de
confiança, quando me tornei auxiliar.
Acredito que no Jardim de Infância Tia Lucy consegui retomar minhas memórias da
infância e as brincadeiras das quais eu tanto gostava, o que faço com o maior amor e carinho.
Afinal, não há nada melhor do que trabalhar com algo que sempre sonhei.
Aprendo todos os dias a me tornar uma Pedagoga melhor, voltando meu olhar para as
crianças e todo o carinho e amor que elas me proporcionam, além de ter parceiras incríveis, que
me ajudam e compartilham sua sabedoria comigo.
Só posso agradecer por esses anos e desejar que continuemos comemorando por muito
tempo todas juntas.

Giulia
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Entrei no Jardim de Infância Tia Lucy há dois anos, como estagiária. Tive o privilégio de
trabalhar com pessoas incríveis, conhecer realidades próximas e diferentes da minha, lidando
sempre com muito respeito, em ambas situações.
As duas salas pelas quais passei foram dos pequenos, o primeiro ano das crianças na escola.
E como foi divertido!! Dois anos seguidos aprendendo a lidar com choros e saudades dos pais,
acolhendo-as com muito amor, cuidado e colo.
Hoje, como Professora Auxiliar, sigo a minha missão de educar e ensinar, aprender e
entender cada uma das crianças do Infantil 2, da Professora Maria Lúcia. Sempre respeitando o
jeito de ser de cada criança, suas vontades e também, com um olhar de incentivo à novas
experiências e descobertas.
Sou hoje, com certeza, uma mulher e educadora mais forte, segura e proativa no Jardim
de Infância Tia Lucy. Trabalhar aqui é, sem dúvida, uma grande aventura a ser vivida todos os
dias.
Isabela

Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
Esse ano fomos convidadas a comemorar o aniversário do nosso querido Jardim de infância, de
uma maneira bem diferente. Ao relembrar minha trajetória, que aliás, não é tão longa, mas muito
significativa, logo me emociono, por poder fazer parte da construção de uma história tão bonita.
Ao chegar em uma cidade grande e totalmente diferente de minha realidade, fui acolhida por uma
família, onde comecei uma carreira como babá de crianças que estudavam nessa escolinha. E desde então,
eu acompanho a trajetória de cuidado e carinho, que a escola tem com as crianças que eu tanto estimava.
Surgiu de repente a oportunidade e o interesse em estudar Pedagogia e quem sabe, poder fazer
parte dessa equipe. As crianças cresceram e logo me vi tentada ingressar no ambiente escolar. Fui
convidada a participar do processo seletivo para estagiária e recebendo um resultado positivo, tudo
parecia perfeito e os desafios iam começar.
Em um ambiente novo, com pessoas totalmente novas, rotinas diferentes, fui
designada a acompanhar o desenvolvimento de uma criança especial, sempre recebendo
auxílio das professoras mais experientes. Foi um ano letivo de muito aprendizado e
conquistas e com as professoras Mariana e Viviane, pude vivenciar na prática tudo aquilo
que aprendi nos anos de estudos.
Apaixonei-me pela minha profissão, de uma maneira que não achei que fosse possível. Emocionavame a cada passo, cada aprendizado e aos poucos o nervosismo e a insegurança foram superados pelo
companheirismo da equipe.
Quando o ano letivo terminou, parecia que tudo iria acabar. Coração apertado, angústia de não
saber se haveria uma oportunidade de continuar na escola. Até que veio um convite para ser auxiliar de
classe, feito pela Regina e pela Renata, a quem sou extremamente grata pela oportunidade de continuar
fazendo parte dessa linda equipe.
O processo de adaptação das crianças este ano foi incrível! E aprendi sobre cada
uma delas. Como gostavam de ser chamadas, quem preferia um colinho logo na
entrada, suas brincadeiras preferidas. Quando o vínculo estava começando a se
fortalecer, ouve essa interrupção inesperada. E com isso um novo aprendizado e
uma nova oportunidade de adaptação. Junto com as professoras Suely e Ruth,
formamos uma nova parceria para nos aperfeiçoarmos e atendermos às nossas
crianças pelo ensino a distância. E como fazer isso quando não temos o contato
físico, tão estimado por todos nós?
É o que estamos descobrindo aos poucos. É um momento de muita reflexão e união para todas nós,
que sempre queremos o melhor para as nossas crianças.
Ao Jardim de infância Tia Lucy, quero desejar um feliz aniversário, pelos seus 75 anos de
conquistas e vitórias! Também para a nossa equipe, tão acolhedora, que unida faz do nosso Jardim um
ambiente seguro e afetuoso. Sempre “adubando” e criando novas possibilidades para fortificar nossas
plantinhas, que crescem fortes, determinadas a soltar seus botões e aos poucos florescem em nosso
Jardim. As famílias, pela parceria e confiança depositada em nós, para cuidar de seus bens mais preciosos,
os filhos!
Com amor e cuidado,
Jamile

Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
Comemoramos mais um aniversário da nossa querida escola, Jardim de Infância Tia Lucy.
Uma comemoração atípica, sem crianças, sem aglomerações, sem bolo e sem festança. Porém,
com os mesmos sentimentos, o amor e a gratidão!
Entrei neste time como aprendiz e com muito amor e afeto, fui envolvida e aceita. Cresci
muito e permaneço em constante aprendizagem.
Faço parte de uma equipe unida, que carrega consigo a bandeira da paz, que acredita no
poder do brincar na infância, que luta pela melhor educação para as nossas crianças, que possui
um olhar sensível para cada uma, investindo a todo momento de forma integral, para que elas se
desenvolvam e aprendam da melhor forma. Somos uma equipe que ama a natureza, pés descalços,
mãos sujas de tintas. Queremos o afeto, o gesto, a curiosidade, a exploração e cada descoberta
das nossas crianças.
Eu faço parte dessa equipe. Sou mais uma educadora que batalha, sonha e acredita no
poder da Educação.
Atualmente estamos passando por uma batalha e isolados, porém não estamos inoperantes.
Pelo contrário, estamos unidos com todos. Com os filhos, pais, irmãos, tios, primos. Com as
famílias e crianças da nossa escola. Para crescermos e nos desenvolvermos diante deste
obstáculo. Logo tudo isso passará e voltaremos à nossa rotina. Que neste aniversário de 75 anos
da nossa querida Escola, permaneça em nossos corações a gratidão. Gratidão por estarmos aqui.
Gratidão por estarmos unidos e sermos um!

Obrigada Tia Lucy
Obrigada famílias
Obrigada Equipe
Juntos somos mais fortes!

Com amor,
Kelen
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Sou Maria Jailma, Professora Auxiliar. Sou aquela que constrói junto, neste lugar de
histórias vividas e as que iremos viver.
Tive a oportunidade de sorrir junto, correr junto, lutar junto e assim como um jogador
que entra em campo para ganhar, muitas vezes perde. Estamos juntas como equipe, faça chuva
ou faça sol! E eu quero é aproveitar as oportunidades com toda satisfação que existe no coração!
Aqui é um imenso jardim, onde nascem todos os dias as belas flores, onde os pássaros
cantam sem cessar... e onde a estrela brilha até sem noite de luar. Os meus parabéns vão para
a anfitriã, Tia Lucy! Foram suas ideias e desejos de alma, que nos deram esse jardim florido para
cuidar....
Parabéns para sua sucessora Regina, que dá continuidade a essa missão, com força, garra
e amor! Parabéns para todas nós, Equipe do Jardim de Infância Tia Lucy.....

Maria

Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
A infância como ela é .... o sentimento que me remete ao pensar na nossa escolinha. Brincar,
correr, sentir, expressar, experimentar, explorar, observar, criar, aprender, ensinar, viver....
Isso é ser criança, em todas suas especificidades, com suas identidades pessoais e históricas.
A minha jornada na educação também me remete à infância, quando brincava de escolinha
com os primos, ou mesmo com minhas bonecas. Tenho um grande histórico de educadores na
família e naturalmente, segui pelo mesmo caminho.
Hoje, tenho o prazer em fazer parte do Jardim de Infância Tia Lucy, uma escola onde a Infância
é respeitada e encorajada, assim, da forma como deve ser. Que felicidade poder sentir isso vivo
dentro de cada criança e de cada membro dessa equipe, que me acolheu tão bem.
Ingressei na escolinha como professora auxiliar em agosto de 2018 e já nos primeiros
momentos me senti segura, acolhida, encantada e cheia de vontade de aprender e compartilhar.
Fiz amizades sinceras e conheci pessoas incríveis, que me ensinam a cada dia, me inspiram e me
motivam.
Teremos um aniversário diferente este ano, mas em tempos tão difíceis é preciso “ter
esperança, do verbo esperançar...”, como disse Paulo Freire.

Nataly
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Meu nome é Paloma e sou uma educadora que faz parte de uma família linda de educadores
e alunos, que aprendem, brincam e se divertem!
No Jardim de Infância Tia Lucy, nós ouvimos o canto dos pássaros, vemos as lagartas em
metamorfose, as flores que desabrocham, o gira-gira sempre em movimento e habitado por vidas
brincantes, a casinha de madeira, onde sempre há uma brincadeira nova ... hora é casa e tem uma
boa comida, hora é a casa dos porquinhos que se escondem do lobo! Logo acima desta casa, uma
linda gaiola, que não prende ninguém, mas que é sempre abrigo e acalanto para os pássaros que
estão sempre por ali, usufruindo de uma boa frutinha! O escorregador, que leva direto para a
areia, à espera de uma nova construção!
Em cada sala, você se depara com um universo diferente, cheio de criatividade e novas
possibilidades: uma contação de história, uma brincadeira de roda, um momento de meditação,
uma observação, uma exploração de algo novo, entre tantas outras oportunidades...
Na sala da Regina, sempre há uma canetinha, para desenhar uma linda estrelinha nas
mãozinhas das crianças e junto com ela uma porção de amor que contagia!
Na hora da saída, sempre tem um Alecrim para despedir-se de mais um dia e no outro
retornar com mais alegria! A nossa escola é como um coração, é aconchego, é acolhedora, é
ensinamento, é felicidade, é história, é dedicação, é um corpo, é amor!
E é neste lugar que eu me sinto parte deste coração, deste corpo e que me sinto viva,
contribuindo para esta história linda!
Viva o Jardim de Infância Tia Lucy!!!

Paloma
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É com grande emoção que irei escrever sobre: “Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do Jardim
da Infância Tia Lucy!”
Tudo começou quando decidi que a Pedagogia seria a profissão na qual eu seguiria. Como toda
estudante que ingressa na faculdade, tive minhas inseguranças sobre o curso. Decidi trabalhar como
estagiária para ter a certeza de que era isso mesmo que queria. Por sorte, minha primeira escola foi o
Jardim de Infância Tia Lucy, onde percebi que a Pedagogia sempre esteve dentro de mim.
O nosso “jardinzinho”, desde 2017 é para mim um lugar muito especial e importante, no qual
orgulho-me de trabalhar, onde conheci pessoas dedicadas e companheiras.
Sou grata a tudo que estou vivendo, pois todo aprendizado e amizades que consegui nesse lugar,
levarei para sempre em minha vida. Lembro como se fosse hoje, o meu primeiro dia nessa escola. Fiquei
encantada com o espaço, com a equipe e principalmente com as crianças.
Minha primeira experiência (2017) foi na sala do integral, onde tive a oportunidade de conhecer
professoras simplesmente encantadoras - Cris Maria e Malú. Preocupadas em desenvolver um trabalho
lindo sobre a reciclagem e a importância de uma alimentação saudável, sempre com muita atenção,
respeito e um carinho imenso.
Minha segunda experiência (2019) foi um pouco diferente, com a grande oportunidade de ser
Professora Auxiliar do Infantil 2, trabalhar com crianças menores e uma professora incrível, a Camila.
Aprendi muito, pois elas nos ensinam coisas fantásticas todos os dias.
Neste terceiro ano, continuo com a sala do Infantil 2, com a Professora Maria Lúcia. Foi uma
adaptação maravilhosa e um trabalho extraordinário em todos os sentidos. Nossas crianças tornaram-se
parte de mim e tenho muito o que agradecer por tudo. Pela oportunidade de realizar esse trabalho no
Infantil 2, pela parceria da equipe, das crianças e das famílias. Juntas fazemos um trabalho lindo.
Todo ano comemoramos o aniversário da escola, mas esse vai ser um pouco diferente, por tudo que
estamos vivendo. Mas não podemos deixar de parabenizar nosso querido jardinzinho, pelos seus 75 anos!
Obrigada Jardim de Infância Tia Lucy, por nos proporcionar momentos tão especiais e marcantes, na vida
da nossa equipe atual e de todos que já passaram por aqui.
INFÂNCIA É CORRER…É SENTIR, E ALCANÇAR…É VER, OUVIR E APRENDER! ’
TIA LUCY.
Feliz 75 anos Jardim de Infância Tia Lucy!

Scarllat

