
Senior Dinner Speech 

       Good evening everyone. Thank you all for being here.  

 

Boa noite a todos. Muito obrigada por comparecerem hoje. 

 

Today, we are one step closer of completing a significant cycle of our lives. For that 

reason, the Class of 2019 chose Zeno and I to prepare a speech for you guys today. 

 

Hoje, estamos um passo mais perto de completar um ciclo significativo em nossas 

vidas. Por isso a turma de 2019 escolheu Daniela e eu para prepararmos um discurso 

para vocês essa noite. 

 

 In the beginning, we planned to write a long and elaborate speech; however, we gave 

up on this idea since we thought it would be best to speak from our hearts  

 

No começo, nós íamos escrever um discurso longo e elaborado, porém a gente 

desistiu dessa ideia, porque pensamos que seria melhor se só falássemos dos nossos 

corações. 

 

So, now let's speak seriously. Actually, we have prepared a speech about our feeling 

of graduating from this incredible school.  

 

Agora, vamos falar sério, na realidade nós preparamos um discurso sobre nossas 

sensações de estarmos nos formando em uma escola tão incrível. 

 

A great portion of our classmates have known each other for 15 years or more. Here, 

at OLM, it is really common to have students who have known each other for quite so long.  

 

Uma grande parte da nossa turma se conhece a mais de 15 anos. Aqui na OLM, é 

muito comum ter alunos que se conhecem há tantos anos assim. 

 

We were still able to welcome the ones who entered later in our class and make them 

feel part of our small and lovely family.  

 

Nós também fomos capazes de acolher aqueles que entraram depois na nossa 

turma e fizemos eles se sentirem parte da nossa pequena e amorosa família. 

 

The majority of us have spent more time here at school than at our houses; therefore, 

we can say that OLM is our second home.  

 

A maioria de nós passou mais tempo aqui na escola do que em nossas próprias 

casas; portanto, podemos dizer que a OLM é a nossa segunda casa. 

 

It is a place where we won't hesitate coming back. 



É um lugar que não hesitaremos em voltar.  

 

 It is a place that will always have the doors open for us.  

 

É um lugar que sempre terá suas portas abertas para nós.  

 

It is a place where everybody knows one another. 

 

É um lugar onde todos se conhecem. 

 

It is a place that we can call our own.  

 

É um lugar que podemos chamar de nosso. 

 

Look around at your peers and think about the privilege of concluding a step of your 

lives at this school. As the years passed, all of us were able to observe our classmates 

becoming more mature and getting ready to start their adult life. Maybe for some it was 

easier or for others it took longer to get accustomed with this new phase, but all of us were 

able to make it through and start this new chapter of our life.  

 

Olhem em volta para seus colegas e pensem sobre os privilégios de estar 

concluindo esse passo de suas vidas nessa escola. Com o passar dos anos tivemos a 

oportunidade de ver nossos colegas ficarem mais maduros e se preparando para 

começar a vida adulta deles. Talvez para alguns tenha demorado mais para se 

acostumar com essa nova fase, mas todos nós conseguimos passar por ela e começar esse 

novo capítulo de nossas vidas. 

 

It is difficult to leave all of this behind. We've spent so many years of our life at this 

school that sometimes it becomes hard to picture ourselves in another place.  

 

Com certeza é muito difícil deixar tudo isso para trás. Nós passamos tantos anos 

de nossas vidas nessa escola, que muitas vezes fica difícil de nos imaginar em outro 

lugar. 

 

We went through pre-school, elementary, middle, and finally high school. And now: 

we are standing here, talking about how grateful we are for having spent a great portion of 

our lives with this amazing class. We studied together, we struggled together, we laughed 

together, and now finally, we are graduating together. 

 

Nós passamos pelo preschool, elementary, middle, e por fim high school. E agora, 

estamos em pé aqui falando sobre a nossa gratidão de ter vivido grande parte da nossa 

vida com essa sala sensacional! Estudamos juntos, lutamos juntos, rimos juntos, e agora, 

finalmente, estamos nos formando juntos. 

 



Although many of us might not be ready to leave this school, you guys showed us that 

the most important is the learning that we've acquired throughout the process by working 

together and helping each other. Aside from that, you showed us that giving up is never the 

answer. So, don't ever be afraid of chasing your dreams or of facing difficult challenges that 

might appear in your life. 

 

Embora muitos de nós podem não estar preparados para sair daqui, vocês 

mostraram pra gente que o mais importante é o aprendizado que tivemos no processo, 

trabalhando juntos e ajudando uns aos outros. Vocês nos mostraram que desistir nunca 

pode ser uma resposta. Então nunca tenham medo de seguir seus sonhos e enfrentar 

dificuldades que apareceram nas suas vidas. 

 

For all the moments we spent together and for all the care we had for one another 

throughout these years, we can consider the Class of 2019 our own second family.  

 

Por todos os momentos que passamos juntos, e por todo carinho que tivemos uns 

com os outros nesses anos, nós podemos considerar a turma de 2019 como uma segunda 

família.  

 

Now, we wanted to ask something all seniors close your eyes.  

 

Agora, nós queremos pedir todos os sênior para que fechem seus olhos por favor.  

 

Experience this moment you are living. Think about all of the memories you've 

created in this school and the ones you are going to create outside here.  

 

Experimentem esse momento que vocês estão vivendo agora, pensem em todas as 

memórias que vocês criaram aqui, e todas as memórias que vocês ainda vão fazer fora 

daqui.  

 

Now, open your eyes and smile. Because this is just the end of a beginning.  

 

Agora abram seus olhos e sorriam, porque esse é somente o final do começo. 

 

 

 

 

 


