
 

TURMA 3.1 

Boa noite a todos. A todas as famílias presentes, aos educadores, aos diretores, ao 

padre e aos lindos formandos. Gostaria de iniciar minha fala com um fato bem clichê: 

passamos a maioria das nossas vidas na escola, o local onde criamos a maioria dos nossos 

laços, amizades e famílias que se formam para muito além do sangue, mas, sim, pelo afeto 

e amor. A escola é, por muitos anos, o único mundo que conhecemos. É com a escola que 

começamos a duvidar e questionar as coisas transitando de um mundo seguro, onde 

vemos, por exemplo, mais a Dayse do que nossos pais, esperamos que algum professor 

conte uma história de vida para o tempo passar mais rápido (como o Denys e sua 

caminhada e mente brilhante) e aonde  passamos os famosos bilhetinhos aos nossos 

amigos sobre qualquer coisa imaginável em uma aula pesada, para um mundo com 

possibilidades incontáveis, sem a segurança de que a próxima aula é da Rita poderemos 

relaxar e nos divertir um pouco. 

É importante relembrar a passagem pelo ensino médio nesses momentos finais, 

começando com uma conta no Instagram que vai nos fazer falta todos os dias, conhecido 

originalmente como “primeiramente memes” e que adquiriu o nome terceiramente memes 

por consequência, sei que em momentos de saudade extrema sempre podemos contar com 

a página para reviver algumas passagens memoráveis, como a primeira vitória do ano no 

panelas, a data final para a inscrição da SINU, os ótimos memes tanto de professores 

como de alunos e dos “arrastes” que nos mantinham entretidos em tardes longas. Sei que 

todos sentirão muita falta de sair de uma aula para ver a Copa, tanto feminina como 

masculina, gritar e se alegrar com todos, da confraternização e outros eventos do tipo. 

Pessoalmente, vou sentir falta dos recreios musicais, do estresse que causavam, mas, 

também, da tremenda alegria que o grêmio me proporcionava... de me deitar no society 

para ver a sede do colégio antigo inteiro com as minhas amigas apenas existindo, de poder 

sair e para escolher em que restaurante almoçar e correr com medo de chegar atrasada 

para a próxima aula. Sentirei saudades de gritar EDISON nas aulas de sociologia, de 

organizar as reuniões do coletivo Maria Quitéria e ver como todos lá estavam tão 

animadas quanto eu. Mas, acima de tudo, obviamente, o que mais vou sentir saudades é 

de poder ver vocês todos os dias, alunos, educadores, diretores, todos que compõe o a 

família São Luís. Enfim sentirei falta, inclusive, dos menores detalhes: como o de chegar 

junto de alguma amiga, demorar para pegar a carteirinha o que sempre me deixará toda 

nervosa e, por fim, poder me sentar ao lado das pessoas que gosto conversando até a aula 

começar (ou algumas vezes na aula, o que eu peço perdão). 

Agora, gostaria de agradecer a 3.1 por me escolher como oradora e como 

representante de sala, isso significou muito para mim nesse ano conturbado. Quando o 

ano começou e vi a sala que caí, eu acho que nunca havia ficado tão feliz por voltar à 

escola, eu tinha simplesmente amado a sala, estaria cercada por pessoas que gosto e que 

me divirto com., mas, não me entendam mal e, sempre gostei das salas que caia! Mas esse 

ano, sendo o último foi mais especial. Desde o começo, sabia que nessa sala, todos iriam 

gostar de conviver em harmonia e não teriam...bom, muitos momentos de trevas. Assim, 

em nome da 3.1 gostaria de agradecer a todos que compuseram esse ano, obrigada aos 

professores de longa data que nos acompanharam pelo ensino médio, viram nosso 



crescimento e nos ajudaram a crescer, nos chamaram de animaizinhos, queridos, 

indomáveis e muito mais. Aos professores novos, que nem nos conheciam, mas já 

conquistaram nossos corações, com suas músicas, seminários, gatinhos e alegria que 

sobra, digo, também, nossos sinceros “muito obrigada”...Obrigada à comissão que fez 

esse ano ser especial do seu próprio jeito que, mesmo sem os rituais que teríamos, ainda 

conseguiram o grito, o dia do pijama, o dia da tribo, as trufas e tantas outras coisas que 

alegraram a todos. Obrigada à escola que sempre forneceu esse apoio ao terceiro ano, 

apoio que se mostrou muito significativo a todos. E, principalmente, obrigada aos alunos. 

Sim, fomos 3.1 por um período curto de tempo e 3ão por mais da metade do ano. Mas, 

com certeza, seremos, indomáveis a vida toda. Agradeço a todos que mostraram suas 

emoções e preocupações, esses momentos foram fundamentais para todos, nos mostrando 

que não estamos e nunca estaremos sozinhos, obrigada. 

Com isso dito, acredito que tenho a propriedade de dizer que conheço esse colégio 

e as pessoas nele, o suficiente. Então, quero do fundo do meu coração, conversar 

especialmente com os formandos, incluindo, eu mesma. Temos 17, 18 anos temos tudo 

para sermos a definição de jovens estúpidos, podemos errar, devemos errar e crescer com 

esses erros. Podemos escolher a profissão errada, a faculdade, os namoros, as amizades, 

podemos fazer tantas coisas pois temos o tempo para fazer, como a música “Tempo 

perdido” da Legião Urbana diz “Temos nosso próprio tempo”, siga o seu tempo, não o 

dos outros. Obrigada a todos, desejo o melhor para vocês, vocês merecem! 

Anita Chiaretti 

 

 


