Prezadas equipes de direção e coordenação do Colégio São Luís,
Prezados professores, educadores e funcionários,
Prezados pais, amigos e familiares,
Boa noite!

Hoje chegou o dia que esperávamos desde que chegamos aqui há três anos. Nunca imaginamos que
seria neste contexto que nos formaríamos. Entretanto, a pandemia mostrou que somos determinados e
mais do que tudo, o quanto nossos professores são incríveis. Desde que entramos no Colégio São Luís, eles
estavam de braços abertos para nos receber e cuidadosamente nos apoiar nesta jornada.
Foram 32 professores do primeiro ao terceiro ano, trinta e duas pessoas que são responsáveis por
estarmos aqui, responsáveis não apenas pelo lado acadêmico, mas por nosso lado humano também. Foram
5 horas de convivência por dia, em que houve troca de experiências, confiança, apoio, compreensão e
cumplicidade entre alunos e educadores, em que criamos laços que nos permitiram aprendizados, risadas
intermináveis e momentos memoráveis. Estes momentos, sem dúvida, nos fizeram alunos melhores e
seremos universitários e profissionais melhores.
Este último ano foi intenso e exigiu aplicação, nossa e dos professores, que se empenharam
diariamente para encontrar a melhor maneira possível para fazer a educação a distância. Estes profissionais,
tão bem preparados, estiveram sempre disponíveis, procurando incluir e atingir todos os alunos, fazendo
com que terminássemos nosso Ensino Médio com louvor.
Não podemos deixar de também agradecer a todos os colaboradores do colégio: aos orientadores,
por sua acolhida e seus conselhos, à diretoria e à coordenação por todo o empenho, aos auxiliares,
seguranças, enfermaria, equipe de limpeza, secretaria, serviço social e a todos os profissionais que sempre
cuidaram direta ou indiretamente de nós durante esses anos, muito obrigada por todo carinho e dedicação.
Hoje, a distância infelizmente nos impede de poder abraçá-los, professores e colaboradores, cada
um de vocês, por terem nos proporcionado tudo isso. Ficam agora as lembranças de todas as chamadas no
TEAMS, todas as brincadeiras em sala de aula e fica um pouco do conhecimento de vocês em todos nós.
Para vocês, nossa eterna gratidão. Muito obrigada!

Ketelyn Karina Silva – turma 3.2

Homenagem a Nelson Mandela
“Paráclito” dos alunos da 3ª série do Ensino Médio Noturno 2020

Nascido no dia 18 julho de 1918, no pequeno vilarejo de Mvezo na África do Sul, Nelson Mandela
ficou conhecido mundialmente por lutar contra a segregação racial e o racismo, defendendo a
democracia e a igualdade.
Em 1939, iniciou o curso de direito na Universidade de Fort Hare, dedicada a estudantes negros,
mas foi expulso por participar de protestos estudantis. Madiba, como é chamado
carinhosamente por seus admiradores, começou a trabalhar como segurança de uma mina.
Após ver a situação a que a população negra era submetida todos os dias e a pobreza em que
se encontravam, Mandela convenceu-se a retomar os estudos e, finalmente, se formou em
direito em 1943.
Sua luta começou no Congresso Nacional Africano, uma organização política antirracista e de
representação dos negros contra o regime do Apartheid, que visava estratégias de resistência
não violentas e de diálogo.
O Apartheid, que significa separação em africâner, foi um regime segregacionista implantado
oficialmente na África do Sul em 1948 pela elite do país, que acreditava na superioridade da raça
branca. Como forma de opressão, o regime criou leis que negavam direitos e a livre circulação
para o povo preto, que representava cerca de 75% da população do país na época.
Por se opor firmemente contra o regime e suas leis, Madiba foi perseguido, o que,
consequentemente, fez com que ele fosse condenado à prisão perpétua em 1962 por traição e
sabotagem. Após forte pressão internacional, Mandela foi solto, depois de 27 anos preso
injustamente, sem ter usado de violência para reivindicar os direitos de seu povo.
Em 1993, Mandela recebeu o prêmio Nobel da Paz "por seu engajamento em prol da conciliação
e por sua coragem e integridade". No ano seguinte, ele se tornaria o primeiro presidente negro
de seu país, o que fez com que se tornasse um dos principais e mais respeitados líderes mundiais.
Após sua longa jornada, Madiba faleceu no dia 5 de dezembro de 2013 aos 95 anos em
Johanesburgo. Mesmo após sua morte, ele movimentou milhões de pessoas ao redor mundo e
multiplicou sua luta por meio da simplicidade e do amor. O líder sul-africano acreditava que,
para combater a segregação e o ódio, era preciso a não violência. A igualdade era o caminho
para se viver em uma sociedade democrática onde todos deveriam ser tratados como iguais,
defendendo a união entre brancos e pretos em prol de uma única causa.
Nelson Mandela acreditava que “a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para
mudar o mundo”. Hoje, como formandos de 2020 do Colégio São Luís, somos a continuação de
seu legado e os exemplos vivos de que a educação muda a vida de um indivíduo. Nesta jornada
de 3 anos, aprendemos coisas que jamais nos serão tiradas e que compõem a nossa formação
humana.
Encerro meu discurso com uma das frases mais bonitas e importantes de Mandela: “Ninguém
nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para
odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a
amar.”
Luana Araújo – turma 3.1

Homenagem aos pais e responsáveis
Venho até aqui com um imenso prazer e alegria, dizer a todos os presentes: diretores,
coordenadores, educadores, colaboradores, familiares e amigos, um agradecimento à família de
cada aluno desse colégio. Se agradecemos, é porque existem motivos para isto. Mas, antes de
tudo, é necessário destacar o significado de uma família e de um familiar, ressaltando que não
são só laços sanguíneos, nem leis que definem o conceito de família. Isto é algo simples e
complexo: o amor!
Família e amor são sinônimos. É necessário que o agradecimento seja feito à parte
amorosa depositada para cada aluno. Por isso, estamos aqui. No cotidiano, pai, mãe, irmãos,
amigos, padrasto, madrasta, avós, são as pessoas que nos amparam, com empatia,
solidariedade, boa vontade e, sobretudo, cuidado. Quando crianças, foram estas as pessoas que
nos ‘pegaram pela mão’ e nos levaram para a escola, acompanharam nosso percurso nos
estudos, acolheram quando precisamos, deram broncas quando brigamos com colegas ou
desrespeitamos alguém, nos fizeram crescer quando fomos mal em avaliações e se alegraram
quando vencemos etapas. Neste 3º ano de Ensino Médio, em tempos de pandemia, esta
colaboração foi ainda mais importante, porque vocês, nossos pais, responsáveis, familiares
mostraram como é difícil o mundo adulto e quanto precisamos nos preparar para enfrentá-lo.
Neste tempo de Ensino Médio no Colégio São Luís, valores como paciência, persistência
e resiliência foram pontos de destaque para os pais da nossa turma. Desde o processo de
inscrição, apresentação de documentos, realização de exames e entrevistas, vocês estiveram
presentes e ficaram felizes quando receberam um e-mail com a confirmação de que fomos
aprovados. Ao longo dos três anos, vocês nos apoiaram e neste ano de pandemia, inesperada
por todos, nossa resiliência foi provada. Precisamos nos preparar tecnologicamente para as
aulas remotas. Vocês priorizaram nosso local para os nossos estudos e aulas. Nossas casas foram
adaptadas para a nossa educação.
O nosso “muito obrigado” deve ser dito um milhão de vezes a vocês, pais, responsáveis
e familiares, que nos alertam para o futuro, refletem o que precisamos mudar para seguirmos
nosso caminho, alegram-se e sofrem conosco nossas vitórias e derrotas. Muito obrigado por ser
“a base de nossas vidas”.
Ao Colégio São Luís, agradecemos a formação humanista que se complementou à
educação dada por nossos pais e responsáveis.
Muito obrigado a todos.

Gustavo Fernandes Lima – turma 3.3

Mensagem aos formandos da 3.ª série do Ensino Médio Noturno
Prezadas equipes de direção, coordenação, orientação, professores, auxiliares e demais
colaboradores do Colégio São Luís
Prezados familiares, amigos e colegas
Prezados formandos
Boa noite.
Hoje, mais um ciclo se encerra. Três intensos anos chegaram ao fim. Lembramos como se fosse
ontem daquele final de janeiro quando chegávamos ao colégio, perdidos e cheios de ansiedade.
Escutamos tanto sobre o ensino médio, criamos tantas expectativas... No momento em que nos
apresentamos, fizemos dinâmicas e ouvimos os professores dizendo “aproveitem muito esses
anos”. Não tínhamos ideia do que estava por vir, dos laços que seriam criados e de todos os
momentos.
Durante esse tempo, presenciamos a evolução uns dos outros, compartilhamos sonhos,
experiências e mudanças... De certa maneira, marcamos a vida de alguém. Sabemos que nem
sempre foi fácil, houve dificuldades, discussões e tempos difíceis. Este nosso último ano do
Ensino Médio não saiu como o esperado. Muitos planos foram interrompidos. Mas, uma coisa
este ano pôde mostrar: a nossa união. Diante de um cenário tão difícil, permanecemos nos
apoiando, tentando matar a saudade e aproveitando os últimos momentos.
E é com isso que queremos ficar. São os momentos tão singelos de felicidade que devemos levar
conosco: os aprendizados, risadas, brincadeiras, abraços... Aqui existem pessoas com as quais
compartilhamos nossa vida acadêmica desde o início; algumas também nas antigas escolas,
outras conhecemos aqui. São pessoas que estiveram presentes nos momentos mais importantes
de nossa formação. É claro que não podemos dizer “do terceirão para a vida” para todos,
sabemos que há aqueles que nunca mais veremos, senão por acaso. O amor é a verdade do
momento, então, pensemos nas pessoas com as quais compartilhamos estes anos do Ensino
Médio. Demonstremos carinho e agradecimentos uns para os outros.
Não sabemos como será o futuro. Podemos dizer que temos muito orgulho pelos desafios
vencidos, pelas amizades vividas e pelas memórias construídas. Como alguém disse um dia: “o
final é apenas o começo”. Temos uma vida toda pela frente, e ela será brilhante.
Queridos formandos, um feliz novo ciclo para todos!
Muito obrigada!
Hayanne Ferreiras Gomes – turma 3.4

