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Locução de despedida das turmas do 9º ano 2018
Sr. Presidente Cel. Salgueiro, Sr. Vice-Presidente, Cel Souza Oliveira, Ilustríssima
Professora Sueli, Chefe da Divisão de Ensino, Ilustríssimos Componentes desta Mesa, Srs.
Professores presentes, prezados pais, parentes e amigos dos formandos.
Por fim, já com saudades, saúdo os meus queridos alunos do 9º ano, que neste dia
encerram uma importante etapa de suas vidas.
Quero iniciar externando minha felicidade e emoção por ter sido escolhido o
professor orador desta turma. Sei o quanto essa solenidade é importante para vocês, mas sei
também que é provavelmente ainda mais importante para seus pais, familiares e as pessoas
que os amam. Sendo assim, expresso nesse momento a todos os senhores presentes meu
respeito e admiração pelo indispensável apoio e incentivo oferecido a eles no decorrer deste
ano letivo.
Meus queridos alunos, apesar do pouco tempo de convivência posso dizer que
tivemos uma relação muito prazerosa, da qual carrego comigo ótimas lembranças. Foi muito
compensador e gratificante a sensação de ter podido contribuir de alguma forma para a
formação educacional de cada um de vocês. Mais do que isto, nosso convívio gerou produtivas
trocas de experiências, com as quais tive o privilégio de também aprender muito!
Vivenciamos momentos alegres e descontraídos, sérios e críticos, outros de tensão e
preocupação, mas sempre preservando o respeito mútuo e a liberdade de expressão, pois são
essas as condições essenciais para um bom convívio dentro e fora de sala de aula.
Queridos formandos, Deus nos ensina através da vida a assumir a responsabilidade
de procurar os caminhos que nortearão nossos destinos e a abrir as portas para o
conhecimento, a cultura e o consequente desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento este
que visa moldar a nossa personalidade, para que diante de cada escolha que nos seja
apresentada, possamos optar pela mais correta.
A partir destas escolhas, a tendência natural é de nos prepararmos com muita
objetividade para uma carreira profissional, e o meu sincero desejo é que vocês sejam
empreendedores, ousados e determinados. Mas também, e principalmente, que sejam
sensatos, interpessoais, éticos e responsáveis com seus familiares e a sociedade.
Desejo que vocês tenham a sabedoria de discernir entre o que é e o que não é
relevante!
Desejo que vocês tenham a determinação de mudar o que pode e deve ser mudado!
Meus afilhados, o dia de hoje marca o fim de uma etapa da vida de vocês. Vocês
cresceram. Não são mais crianças, por isso, nunca deixem de ter o sonho de uma vida melhor
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através do conhecimento. O sonho de uma oportunidade boa de emprego. O sonho de um
futuro que talvez seus pais não tenham condições de dar, pois é o sonho que nos motiva a
nunca desistir.
Eu não sei se conseguimos ensinar tudo o que era necessário para vocês. Não sei se
faltou alguma regra, se faltou sermos mais exigentes. Não sei se conseguimos ensiná-los a
escreverem com uma sintaxe impecável, ou se conseguimos fazê-los ler de maneira mais
crítica. Mas pelo menos espero ter contribuído para que tenham conseguido olhar sempre o
lado bom e positivo da vida e das pessoas, por mais difícil e complicada que a vida pareça,
temos um Deus que zela e cuida de todos nós.
Hoje, vocês concluem o ensino fundamental, porém, a jornada de quem trilha as
veredas do conhecimento é demasiado longa, para não dizermos INTERMINÁVEL. O que me dá
tranquilidade é saber que o ponto ao qual pretendem chegar não é o do sucesso egoísta nem o
da riqueza infértil. Portanto, enxerguem e busquem sempre novos desafios e oportunidades,
nunca deixando de olhar para o futuro com brilho nos olhos e fé no coração. Nunca deixando
de sonhar.
Desejo a todos vocês muito sucesso e felicidades! Obrigado.
Prof Luiz Gustavo T Moraes Lopes, Paraninfo da Turma do 9º Ano

