
Chegou a nossa hora de voar. Hoje, dia 1/12/2021 encerramos um ciclo lindo, 

repleto de muito amor, saudade e gratidão. Ao olharmos para trás, vemos uma trajetória 

de muitas alegrias, esforços e, acima de tudo, formação de vínculos e valores que serão 

para sempre. A partir de hoje, estamos prontos para concretizar sonhos cada vez mais 

altos, alcançar objetivos que sempre almejamos e manter viva em nossos corações a 

“mesma paixão de sempre” pelo Colégio das Neves, nossa segunda casa, que tanto nos 

acolheu durante toda ou grande parte das nossas vidas escolares. 

Neste lar aprendemos lições para a vida, crescemos, amadurecemos e vivenciamos 

momentos únicos. Como em um piscar de olhos chegamos até aqui, a tão sonhada 3ª série 

do Ensino Médio. Crescemos assistindo filmes e imaginando o nosso ensino médio 

perfeito. E não só tivemos “uma noite para lembrar”, como em High School Musical, mas 

sim inúmeros dias que vão estar guardados para sempre nos nossos corações. Afinal, 

“tudo o que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível”, como dito pelo ilustre 

Fernando Pessoa e tenham certeza de que os momentos vividos aqui devem ser 

agradecidos, recordados e rebrilhados todo dia, mantendo viva a chama do amor pela 

nossa eterna escola. 

Agradecemos, inicialmente, a nossa família, pelo apoio, carinho e amor 

incondicional, em especial, neste momento tão decisivo e importante para todos nós. Eles 

são essenciais para que possamos estar aqui hoje. Aos nossos professores, mestres que 

nos auxiliaram a chegarmos até esse momento com lições que ultrapassam a sala de aula 

e ajudaram na nossa formação como cidadãos. E a família Neves, por todos os momentos 

especiais aqui vividos. 

O Pré Neves 2021 também recorda com muita saudade e emoção dias, meses e 

acontecimentos que nos marcaram e que, certamente, são responsáveis por nos fazer 

relembrar da felicidade vivida aqui, na nossa segunda casa. Que todos nós possamos 

guardar em nossos corações os sorrisos compartilhados, a alegria e as vivências tão 

indescritíveis. 

 Afinal, é, e sempre continuará sendo, “muito importante cada um dos momentos 

vividos aqui”. Que sempre ao sentirmos saudade possamos olhar para trás e rememorar 

essa fase da nossa vida: a ansiedade pelo início de mais um ano letivo repleto de 

expectativas; das conversas na mangueira enquanto aguardávamos as aulas à tarde; da 

euforia na época do JINS, quando mostrávamos o amor e união pela nossa turma; da 

celebração do São João no Caveirão, uma época de muita música e animação;  do tão 

aguardado 5 de agosto, dia que nos lembra o quão especial é fazer parte da família azul e 



rosa; o JERNS em outubro, período em que o amor pela nossa escola circula em nossas 

veias com toda força e empolgação.  

Mas, acima de tudo, que nós possamos recordar os sentimentos bons, a alegria, os 

aprendizados e os vínculos de amizades. No Neves fizemos amigos que se tornaram uma 

verdadeira família, um elo único que permeará por toda a nossa vida. Que sempre 

continuemos juntos: sorrindo, nos apoiando e lembrando com alegria e gratidão tudo o 

que vivemos. 

No primeiro dia de aula em 2021, início de um ano tão aguardado por todos nós, 

escutamos uma música que representa bem o que vivemos neste ano. “A vida é um rio/ 

Estamos no mesmo barco/ Remaremos juntos [...] Ainda temos estrelas para alcançar/ 

Sonhos para sonhar/Flores para regar”. E, sim, nós estamos cada vez mais perto de 

alcançar nossas estrelas, realizar tudo aquilo que passamos toda uma vida idealizando... 

somos capazes e mais ainda por sabermos que nunca estaremos sozinhos. Nossa família 

e nossos amigos estarão sempre ao nosso lado, celebrando cada uma das nossas 

conquistas. Tenham coragem, lutem por aquilo que vocês queiram e nunca, mas nunca 

desistam. Amem, abracem e não deixem de acreditar, uma vez que a partir das lembranças 

construídas aqui, “não seremos os mesmos jamais”. 

Tantas risadas, tantas conversas e inúmeros dias foram inesquecíveis neste ano. 

Aprendemos que a união e o companheirismo são fundamentais, unimos não só a turma 

A e B, mas sim inúmeros sonhos e personalidades que foram complementares. Vivemos 

marcos que sempre esperamos: o nosso último 5 de agosto como alunos; o nosso último 

JINS, em uma apresentação emocionante que embalou todo o ginásio e exalou nosso amor 

pela nossa história nesta instituição. Tivemos também o nosso último São João e 

intervalos interativos muito especiais.  E então chegou, o momento da despedida, o 

momento em que a saudade começa a apertar e percebemos que um dos anos mais 

esperados acabou. Nos emocionamos com a espiritualidade, dia inesquecível que tocou 

nossos corações, um dia de muitos abraços e carinho da família e amigos, tão bem pensada 

e conduzida pela equipe do Neves. E o tão sonhado pulo da piscina, com sua energia 

surreal que nos preencheu de motivação e gratidão.  

O Pré Neves 2021 também rebrilha, a partir do momento em que deixamos em 

um espaço muito especial dos nossos corações as lembranças desta casa. Perseveremos 

na fé, que Nossa Senhora das Neves nos conduza pelo caminho da felicidade, da paz e da 

harmonia. Ao olhar para trás, que sempre vejamos com carinho e amor o nosso lar e tudo 



o que passamos aqui. Entramos no Colégio Nossa Senhora das Neves tão novos e hoje 

saímos desses muros como jovens prontos para o mundo e para as surpresas que nos 

aguardam. “O que a vida quer da gente é coragem”, como já havia dito Guimarães Rosa 

e isso não nos falta: coragem, garra e determinação para alcançar nossos objetivos.  

Nos momentos felizes, nas adversidades da vida lembrem-se sempre deste solo. 

Aqui, criamos raízes, por muitos anos, e hoje chegou o nosso momento de florescer. Que 

vocês, meus amigos, floresçam nos sentimentos mais alegres, no amor, na fé e na saúde. 

Tenham certeza de que aqui sempre teremos um refúgio, uma segunda casa. Hoje não é 

um adeus, apenas um até logo. Afinal, uma vez Neves, Sempre Neves. 
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