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“Seria viável incentivar todos os alunos do mundo; 

que nunca desistam de seus sonhos, lutando, 

estudando e buscando o que desejarem, 

incansavelmente”. 

 

 

Vida de Estudante 

 
A Vida dos estudantes hoje não é fácil. Principalmente estudantes de 

escolas públicas, devido à falta de incentivo do governo, pouco 

comprometimento de alguns professores e deficiências no sistema 

educacional. 

Nossa vida é uma verdadeira maratona, uma guerra contra os 

empecilhos que existem no nosso dia-a-dia. As vezes conseguimos ou não ter 

o direito de escolher o caminho a seguir, que nem sempre poderá ser o melhor; 

afastando-nos da educação, sem chance de uma vida mais digna. 

As vezes conseguimos ou não ter o direito de escolher o caminho a 

seguir, que nem sempre poderá ser o melhor; afastando-nos da educação, sem 

chance de uma vida mais digna. 

Todos os dias, jovens desistem de estudar muitas vezes para ajudar 

aos pais no trabalho ou por falta de condição financeira; desta forma, lhes 

prejudicando e roubando a própria oportunidade de serem bem sucedidos. 

Portanto seria viável incentivar todos os alunos do mundo; que nunca 

desistam de seus sonhos, lutando, estudando e buscando o que desejarem, 

incansavelmente. 
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“Para mim o estudo é uma base indispensável” 

 

Minha Vida de Estudante 

Minha vida de estudante começou quando eu entrei na escola pela 

primeira vez, cursando alfabetização. Após esse período, aos sete anos de 

idade, fui para a Escola Leôncio Horácio de Almeida, para começar, a partir 

daí, o meu primeiro grau. Foi tudo diferente: série, professora, escola, enfim, a 

minha vida, embora curta, tinha mudado. 

Desde aquele tempo eu era o melhor aluno da sala, minhas notas 

impressionavam a todos, só que algumas pessoas falavam que por ser 

primário, era fácil tirar notas assim. Isso as vezes me chateava, pois, era como 

se eu não tivesse capacidade de tirar aquelas notas, mas eu consegui superar. 

Já crescido, tenho uma visão melhor das coisas. Naquela época eu 

prometi a mim mesmo, que mesmo com o passar do tempo e com o evoluir das 

séries, eu continuaria com as minhas excelentes notas. Não foi tanto como eu 

imaginava, mas ainda hoje continuei obtendo as melhores notas da classe, 

sempre procurando manter esse objetivo. Atualmente meus colegas não 

gostam da minha falta de contentamento com notas baixas, pois a nota nove 

apesar de ser uma boa nota, eu sempre acho que posso ir mais longe. 

Em minha vida de estudante sempre me interessei pela disciplina de 

Ciência, pois, fala dos animais, da natureza, da vida em um todo. As outras 

disciplinas são importantes, mas com Ciências eu me identifico mais. Para 

mim, Ciências não é apenas uma disciplina que compõe o currículo escolar. 

Também é cultura e arte, de cena forma. 

Eu pretendo concluir os meus estudos até o segundo grau, mas não 

parar por ai. Quero me especializar em uma área preferencialmente de 

biologia, e daí então quem sabe me tornar um professor, para que eu possa 

estar auxiliando um aluno meu, para assim como eu, está contando a sua vida 

de estudante, pois para mim o estudo é uma base indispensável.  


