Meu primeiro dia de aula no Ensino Médio

Blumenau, 16 de junho de 2015.
Hoje venho relatar a vocês como foi minha primeira experiência com o primeiro dia de aula da 1ª Série do
Ensino Médio.
Segunda-feira – dia 04 de fevereiro de 2013: Um dia comum se for pensar, mas não para mim. Acordei
cedo, e com o maior sacrifício de desacostumar das férias e vencer o sono, levantei-me e fui me preparar
para o primeiro dia letivo de 2013, e sempre pensando: Hoje é um dia especial, pois é o primeiro dia do
meu ensino médio. Será que a turma é boa? Seremos amigos? Como será que deve ser o ensino? Como
serão os professores e suas aulas? E os colegas, o que acharão de mim?
E quanto aos desconhecidos, qual será a sensação de se depararem com um aluno cego que será seu
companheiro de classe, e que irá estudar o ano inteiro com você? Aceitarão minhas limitações? Será que na
turma vai ter muitas meninas? E assim, perguntas e mais perguntas tomavam a minha mente, dividindo o
espaço com a ansiedade. Até que o relógio marcou 6h10minutos, e então, fui para a escola.
Ao entrar na sala, reconheci a voz familiar de um colega de classe do ano passado que veio ao meu
encontro, o que me alegrou, pois pelo menos não seria como um filhote de cisne entre os patinhos... rsrsrs
E assim, conversando, batendo papo e botando as novidades em dia, que aguardamos então a chegada do
primeiro professor da primeira aula.
De repente, chegou a professora de Língua Portuguesa. Então, ela foi muito simpática e começou a citar
algumas coisas sobre a 1ª Série do Ensino Médio, falando da importância de nosso amadurecimento
durante essa passagem de fundamental para ensino médio, e assim foi... Algumas coisinhas que ela disse
eu tomei um susto de cara, mas, bora encarar! Ela estava nos mostrando que o ritmo do ensino médio é
bem diferente e este é o ano onde tem mais reprovação de alunos, por acharem que podem brincar e
estudar pouco (igual no ensino fundamental). Alguns desistem do ensino médio, o que é uma pena!
E por aí foi... Percebi que os professores são mais objetivos e procuram nos dar mais autonomia, e que as
brincadeiras podem até acontecer, mas nos momentos certos, senão podemos perder o fio da meada,
como diz a minha avó. Tipo, “faça por você senão vai ficar tenso pro seu lado e saiba que na hora da prova
também a notinha vai lá no chão”! Hoje nem estou escrevendo tão formalmente, pois estou relatando
coisas de meu cotidiano, e esse é o meu jeito de ser. Gosto de me comunicar, falar sobre mim em uma
linguagem bem solta, para que todos entendam. Depois foram entrando os outros professores, sempre
dizendo a mesma coisa que os que anteriormente haviam falado. Sinceramente, espero que eu tenha um
bom resultado no ensino médio, quero muito ter condições de fazer uma boa universidade e sei que muito
do meu resultado depende do que vou fazer da minha postura como estudante.
Na turma parece que só tem gente boa, apesar de a maioria eu não conhecer, mas é uma turma agitada.
Uma coisa que eu gostei e considerei como atitude de ensino médio é eles todos fazerem silêncio quando o
professor vai falar, sem precisar chamar atenção (pelo menos por enquanto... estamos só no primeiro dia!
Rsrsrs).
Escolhi um lugar estratégico logo de cara quando entrei na sala. Foi sorte! Ufa! Acho que isso faz toda
diferença, principalmente porque quero participar ativamente das aulas, preciso estudar muito pra encarar
logo as matérias que tenho mais dificuldade. Também pretendo participar ativamente das discussões que a

escola envolver os estudantes, se possível até ser monitor ou líder de turma. Gosto muito, me sinto bem
quando dou minhas opiniões e sou respeitado por elas.
Por outro lado, nem tudo são flores, também houve coisas e mudanças que odiei! Como por exemplo, os
horários dos meus ônibus que mudaram e, como moro no interior, irei ficar mais tempo na escola (estou
pensando em montar um grupo de estudos para aproveitar o tempo). Isso interferiu no horário e na minha
rotina, já que agora precisarei ficar mais tempo fora de casa, começando às seis da manhã e voltando pra
casa às 14h. Eu queria que as aulas começassem só depois do carnaval, mas os professores disseram que o
calendário escolar precisa iniciar antes para cumprimento da carga horária de aulas.
Ainda não conhecemos todos os professores, mas pelo perfil e pelas condições citadas por alguns, dá pra
ver que o ensino médio não é brincadeira não! Quem não pegar firme vai dançar esse ano! Principalmente
os que vieram do ensino fundamental mal preparados e fazendo brincadeiras fora de hora. Foi essa a
impressão que tive do ensino médio, e, pelo que pude perceber, algumas matérias precisarão de mais
dedicação de minha parte.
Terça-feira - 16 de junho de 2015: Bom, só queria deixar registrado esse primeiro dia de aula porque acho
que muitas pessoas passam pelas mesmas angústias e inseguranças que eu senti, por isso resolvi registrar
no meu blog, para compartilhar com todos. Estou bastante focado! Esse ano já concluo o ensino médio e
estudarei muito para prestar o Enem e me aprofundar nos idiomas de inglês e alemão, pois pretendo fazer
um curso superior que necessitará muito desse conhecimento.
Vou ficando por aqui, me preparando para amanhã pegar firme no batente com as matérias em sala de
aula e deixando vocês na curiosidade para o próximo post. Até mais!
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