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 Before I say anything, I would like to thank from the bottom of my heart all of 

the people that have gotten us here. Our family, for raising us into the young men 

and women that we are now and our teachers for teaching us much more than just 

“content”. With a heavy heart, we’re saying goodbye to the memories we created 

here in OLM and, one of the hardest parts of letting go, is having to say that we won’t 

be seeing the wonderful teachers that have helped us in getting into this stage and 

receiving our diplomas.  

 Antes de começar, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração 

algumas pessoas que nos permitiram estar aqui. Primeiramente nossas 

famílias, por nos apoiar e criar os jovens adultos que somos hoje. Gostaria 

também de agradecer aos professores por ensinar muito mais do que só 

“conteúdo”. É com o coração pesado que estamos dizendo adeus às 

memórias que criamos aqui na OLM e, uma das partes mais difíceis é ter que 

admitir que não vamos ver mais os professores e professoras maravilhosos 

que nos permitiram estar aqui para receber nossos diplomas.  

 

Dearest Class of 2019, (Querida Class of 2019),  

 I began writing this speech in Calculus class and as I watched my friends 

desperately attempting to understand the vast world discovered by Newton, it 

suddenly dawned on me that, soon, I would never witness scenes such as Ms. Freire 

writing on the board and everyone looking puzzled, Oscar-worthy Hamlet and 

Macbeth reenactments, Mr. Silva saying “Turma”, Arthur asking endless questions, 

waking up Thomas and Arnaldo, and everyone going crazy because of AP 

Capstone. I am not the best person with words so bear with me as I attempt not to 

cry and to put into paper (or speech) what these 16 years with you guys have meant 

to me.  

 Comecei a escrever este discurso na aula de Cálculo e, enquanto via 

meus amigos desesperadamente tentando entender esse mundo incrível 

descoberto por Isaac Newton, percebi de repente que, logo, eu nunca mais 

veria cenas que incluem a Ms. Freire escrevendo no quadro e ninguém 

entendendo nada, encenações de Hamlet e Macbeth que merecem um Oscar, 

Mr. Silva e os seus “turma”, as milhares de perguntas do Arthur, o Thomas 

dormindo, e todo mundo enlouquecendo com AP Capstone. Não sou a melhor 

pessoa com palavras, mas tenham paciência e consideração enquanto eu 



 

tento não chorar e colocar no papel (ou melhor, um discurso) o que 16 anos na 

OLM com essas pessoas significaram para mim.  

The closer we got to the end of our times at OLM, the more I attempted to 

emotionally prepare myself to leave and not see you all every day. The closer we got 

to the 15th of June, the scarier it felt to know that we would be forced to get to know 

new people, to make new bonds, new friends and that our times here would soon 

become fond memories (the type of memories that make you nostalgic, that make 

you long for a time that would never return).  

Quanto mais perto nos encontrávamos ao fim dos nossos tempos na 

OLM, mais eu tentava me preparar emocionalmente para ir embora e não vê-

los todos os dias. Quanto mais perto chegávamos do dia 15 de Junho, o mais 

assustador parecia a prospectiva de ter que fazer novas amizades, criar novos 

laçoes e que nosso tempo aqui se tornaria apenas uma doce memória, do tipo 

nostálgico, que te faz sentir saudades de uma época que nunca voltaria.  

Nonetheless, I am a firm believer that there is no such thing as “coincidences” 

and that fate, God, the universe, don’t make mistakes when putting certain people 

into your life. I must confess that most of us are completely different from one 

another and we probably would’ve never met had we not been born in the end of the 

year 2000 and beginning of 2001. Thank God we did. We argue, we scream at one 

another, we fight, and, if getting things done at the last minute was an Olympic sport, 

we would be gold medalists. Strangely enough, even after all of the screaming 

matches, our class was able to coexist and (at least to me) be one of the most tight-

knit groups that has ever been part of OLM. Maybe it’s because we don’t hold back 

and are always honest to one another (an intimacy that could only be afforded by 

time).  

Ainda assim, acredito que não existam coincidências e que o destino, 

Deus, o universo, não cometem erros quando certas pessoas entram na sua 

vida. Devo confessar que a maioria de nós é completamente diferente um do 

outro e que provavelmente nunca teríamos nos conhecido se não tivéssemos 

nascido na época que corresponde a nossa turma. Mas, graças a Deus, deu 

tudo certo. A gente discute, a gente briga, a gente grita um com o outro e, se, 

fazer as coisas de última hora fosse um esporte Olímpico, a medalha de ouro 

era nossa. Ainda assim, mesmo depois das gritarias, a gente conseguiu 

sobreviver 16 anos juntos e nos tornamos um dos grupos mais unidos da 



 

OLM. Talvez seja porque não temos medo e somos honestos até demais uns 

com os outros (o tipo de coisa que só acontece quando se passa muito tempo 

com as pessoas). 

Well, in true Class of 2019 style, even though I started this speech in the 

middle of May during a Calculus class, I really only got to finish two days before 

graduation (we all know we work better under pressure and on tight deadlines, am I 

right Mr. Rucker?). Good thing I waited because right after the dinner I received a 

card from my godparents with a lovely poem about graduating.  

Bem, a lá Class of 2019, ainda que eu tenha começado esse discurso na 

metade de Maio durante uma aula de Cálculo, eu só fui terminar ele dois dias 

antes da formatura (mas a gente sabe que nosso grupo trabalha melhor sob 

pressão e com prazos curtos, estou certa Mr. Rucker?). Pior que foi até bom 

ter esperado: depois do Senior Dinner eu recebi um cartão da minha madrinha 

e padrinho com o seguinte poema: 

 

Your life is a journey, (sua vida é uma jornada) 

and dreams lead the way (e os seus sonhos indicam o caminho) 

To all that’s rewarding (para tudo que é gratificante) 

and happy for you - (e que te faça feliz) 

Your dreams are the voice (seus sonhos são a voz) 

of your wisdom within (de sua sabedoria) 

And a compass that points (e uma bússola que aponta) 

to the joyful and new. (para o que é alegre e novo) 

So whether you dream of (quer que você sonhe sobre) 

true love, or success, (amor verdadeiro ou sucesso) 

Of knowledge, world travel, (sobre sabedoria, uma viagem pelo mundo) 

or sweet, simple pleasures, (ou de pequenos, doces prazeres) 

Believe in your hopes (acredite nas suas esperanças) 

and your heartfelt desires, (e seus desejos mais profundos) 

And follow their pathway (e siga o caminho deles) 

to wonderful treasures. (para tesouros maravilhosos) 

 

 



 

Senior year feels really weird: we’ve gotten to a point in our lives where our 

future seems completely uncertain. But, we’ve also gotten to the point where we all 

have dreams, ambitions, and desires to fulfill. Life is a journey, like the poem said, 

follow your wildest dreams, hold on to your craziest ambitions, because they’ll lead 

you where you’re supposed to go to. They’ll take you down a path that’ll be arduous. 

Nonetheless, as a wise man once sang: “country roads, take me home, to the place 

where I belong”, trust me, everything will work out regardless of how crazy the roads 

you take may seem.  

O último ano de escola é muito estranho: chegamos em um ponto das 

nossas vidas em que o nosso futuro parece incerto mas, também chegamos 

em um ponto onde nossos sonhos, ambições e desejos estão ganhando força. 

A vida é uma jornada, como disse o poema, por isso, sigam seus sonhos mais 

selvagens e se agarrem às suas ambiçoes mais malucas, pois ambas os 

levarão exatamente para onde você deve estar. Sim, caminho para o sucesso é 

difícil, muito difícil, mas, como um sábio homem cantou um vez: “estradas do 

campo, me levem para casa, para o lugar onde eu pertenço”. Acreditem em 

mim, tudo vai dar certo por mais malucos e irracionais os caminhos pareçam.  

OLM is a beautiful, little bubble: no bills to pay and our only worries were 

handing in assignments on time and finishing our Senior thesis (felt like it would 

never end). However, we all know that life is an expert on knocking you down and is 

especially fond of throwing curveballs. Still, Class of 2019, I believe that each and 

everyone of you is capable of greatness. We shouldn’t  let anyone tell us otherwise, 

don’t let them silence us and we should fight for what we believe in, fight for our 

values.  

A OLM é uma linda bolhazinha: sem contas para pagar e nossa única 

preocupação era entregar os trabalhos à tempo e terminar nossa tese (que 

parecia interminável, mas cá estamos nós). Porém, todos nós sabemos que se 

tem uma coisa que a vida sabe fazer bem é te derrubar e ela gosta bastante de 

jogar bolas curvas. Ainda assim, eu acredito que cada um de vocês, cada um 

de nós é capaz de atingir a grandeza. Não deixe que ninguém faça-os acreditar 

o contrário, não permitamos que os outros nos silencie, e briguemos pelo que 

acreditamos, pelos nossos valores e morais.  

 Dearest classmates, as I end this speech, I know that we left a mark here, 

that we made history in OLM. One day, hopefully, we all meet again, this time, with 



 

stories to tell about becoming adults, about college, about the different paths we took 

to success. Even if our future paths are different, we have all shared the same 

starting point: we were, ARE, all members of OLM’s Class of 2019, and there’s 

nothing that I’m more grateful for. 

 Queridos colegas de classe, para terminar este discurso, quero dizer 

que eu sei que fizemos nossa marca aqui, que fizemos história na OLM. Com 

sorte, um dia nos encontraremos de novo, dessa vez com histórias para 

contar sobre tornar-mos adultos, sobre a faculdade, sobre nossos caminhos 

para o sucesso. Ainda que estes futuros caminhos sejam diferentes, 

compartilhamos o mesmo ponto de partida: fomos, que dizer SOMOS, 

membros da Class of 2019 da OLM, e acho difícil existir algo pelo qual eu sou 

mais grata.  

 

Thank you Obrigada 

  

 


