
Memorial de Cristina de Lacerda Tessarole 

Meu nome é Cristina de Lacerda Tessarole, tenho 35 anos, sou mãe do João Pedro 

(5 anos), sou casada, sou administradora,  professora e Coordenadora do Ensino 

Médio Integrado em Administração da EEEFM Antonio Carneiro Ribeiro em Guaçuí-

ES.  Sou de Vila Velha- ES, mas atualmente moro em Guaçuí (interior do ES). Minha 

trajetória escolar sempre foi desafiadora e abençoada por Deus. Tudo começou na 

Escola São Camilo de Lellis em Vila Velha- ES, onde fiz a pré-escola, depois fiz o 

Ensino Fundamental na Escola Eliezer Batista em Cariacica-ES e o Ensino Médio na 

Escola Politécnica na Praia do Canto em Vitória- ES, onde cursei o Ensino Médio 

Técnico em Turismo. Fiz graduação durante 4 anos presenciais na Faculdade Novo 

Milênio em Vila Velha ES e uma Pós em Logística Empresarial logo em seguida, 

todos pagos por mim com o esforço do meu trabalho. Meu pai faleceu quando eu 

tinha 7 anos e eu e minha mãe lutamos com a minha irmã com câncer no mesmo 

período (vencemos) e por isso tive que começar a trabalhar informalmente aos meus 

16 anos, tendo carteira assinada aos 18 anos (desse modo conheço de perto a 

dificuldade de conciliar o trabalho com os estudos, superei graças a minha força de 

vontade e perseverança interna). Já trabalhei em muitos lugares,  meu foco principal 

foi a área comercial, onde já fui gerente de vendas na Rede Gazeta em Vitória ES e 

também na SP Brasil na Serra ES. Num desses carnavais de Guaçuí ES fui visitar 

minha família, conheci meu marido e fomos morar em Itaperuna- RJ, onde me casei 

e tive meu filho...Como sempre trabalhei e não tinha com quem deixar meu filho, 

resolvemos retornar para Guaçuí ES. Quando cheguei em Guaçuí- ES,  fiz logo uma 

complementação pedagógica em matemática, outra Pós em Matemática e Física e 

alguns cursinhos complementares na área da educação para melhorar a minha 

titulação pois a concorrência estava aumentando a cada dia... Logo que me inscrevi 

na Sedu ES para ser professora, a minha titulação foi bem aceita e fiquei em 

primeiro lugar, depois disso peguei amor pela profissão de educadora e venho 

acompanhando os editais na área educacional todos os dias.  Meu sonho é fazer um 

mestrado e passar num concurso público, para dar uma condição melhor de vida a 

minha família e também porque sou apaixonada pelos estudos. Esse ano tentei o 

Profept mas não passei, foi assim que tive a ideia de me inscrever no Ifes para o 

Curso de Pós em Educação Profissional e Tecnológica para fazer um aprendizado 

melhor na área, mesmo sabendo da distáncia, do desgaste físico do trabalho e da 



rotina diária estou disposta a encarar esse desafio. Tenho a esperança de ser 

indicada para o mestrado pois espero contribuir para mudar de alguma forma essa 

instituição para melhor, superando as dificuldades e solucionando os obstáculos,  de 

forma a fazer dessa nova gestão algo de inovador e inesquecível. Assim que 

souberem de alguma novidade ou um convite para a minha pessoa peço que entrem 

em contato, pois assim ficará mais fácil enfrentar esse desafio. Quero agradecer a 

todos pelo excelente trabalho que fazem nessa instituição e dizer que foi uma pena 

eu não poder estar presente na aula inaugural do mestrado, pois esse convite (só de 

falar me emociono), foi um presente que esperava a anos...confesso que não me 

programei e tive que retornar para Guaçuí ES com o coração partido pois queria 

estar nesse encontro...tenho a certeza que terei outras oportunidades e isso me 

torna uma pessoa feliz...desejo bons estudos para nós e que venham as novas 

conquistas, com grandes expectativas com relação a essa disciplina e também das 

demais que ainda estão por vir, focando...sem perdermos a coletividade e 

responsabilidade social. 


