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Boa noite, prezadas formandas, seus familiares e amigos. Eu sou a Paula, 

coordenadora do Programa de bolsas do Instituto Girassol e hoje estou aqui como 

mestre de cerimônia desta tão esperada formatura. É com grande prazer que 

recebemos vocês para celebrar este momento tão especial: a conclusão do Curso 

Normal de Formação de Professores de Educação Infantil para Profissionais das 

Creches da ASA. 

Vamos agora dar início à composição da mesa para esta solenidade. 

 Gostaria de convidar, primeiramente, a Sra. Maria Inês de Paula Eduardo, 

presidente da Associação Santo Agostinho; Sra Deisy Savoia Salles, Superintendente 

da ASA; Sra. Vera Maria Rodrigues Alves, coordenadora geral dos CEIs da ASA; Sra. 

Maria Cecília Pereira Leite, coordenadora geral do Instituto Girassol, Sra. Maria Lucia 

de A. Machado, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e coordenadora do projeto 

Cuidar/educar crianças pequenas nas creches da ASA; Sra Magdalena Jalbut, 

coordenadora do Instituto Superior de Educação Vera Cruz. Convido agora para a 

mesa as professoras Daniela Pannuti, Laura Barboza Pinto, Lucia Vinci de Moraes, 

Márcia Moraes, Marcia Cristal, Maria Paula Zurawski e Silvana Augusto. 

Um momento importante como este, merece ser celebrado com a execução do 

Hino Nacional Brasileiro. 

 Se hoje comemoramos a conclusão de um sonho é porque um dia alguém ousou 

sonhá-lo. O sonho de habilitar funcionárias das creches da ASA partiu da Maria Lúcia. 

Graças à sua perseverança e determinação, 46 mulheres tiveram a oportunidade de 

reescrever seu futuro. Vamos ouvi-la? (fala de abertura – Maria Lucia) 

 Chamo agora, como representante das alunas, a nossa querida formanda Alzira 

Aparecida Mendes. 

 A conquista aqui celebrada pertence a todos nós, mas principalmente às 

formandas e suas professoras, pois o curso se construiu também a partir da seriedade, 

dedicação e carinho dessas professoras, no dia a dia das aulas. Um forte vínculo 

pautado no profissionalismo e no respeito mútuo se estabeleceu entre as protagonistas 

dessa noite. E hoje, representando as professoras, a Paula Zurawki vai falar para 

vocês. (discurso Paula Zurawski) 

Pensar um curso de formação de professores requer conhecimento, clareza de 

concepções, experiência, disponibilidade e compromisso com a educação. Nossas 

alunas estiveram em muito boas mãos, puderam contar com uma coordenadora da 



maior competência, uma pessoa muito querida, Magdalena, que vai agora falar para 

nós. (discurso Magdalena) 

Um projeto desse porte só se realiza com o apoio incondicional de pessoas que 

o tomam para si. Esse é o caso da Maria Inês, cujo apoio foi imprescindível para a 

realização desse curso. (discurso Manei) 

 Gostaria de chamar agora uma pessoa que conhece bem vocês, porque 

acompanha o trabalho nos CEIs há vários anos, sempre com muita dedicação e 

seriedade. Por favor, D. Deisy. (discurso D. Deisy) 

 Todo projeto precisa de recursos e necessita de administração para que possa 

se realizar. Tivemos nos bastidores a presença constante e a sensibilidade da Maria 

Cecília, seu esforço e apoio tornaram possível a realização do curso. (discurso Cecé) 

 Depois de tantas falas comoventes, carinhosas, amigas, chegou a minha vez de 

falar. Acho que tenho uma grande responsabilidade, porque quem vem por último 

precisa fechar bem. 

 Gostaria de me dirigir, de maneira especial às formandas. Vocês são a causa 

desta celebração, por vocês toda esta equipe se empenhou, se comprometeu, se 

envolveu, fez escolhas, brigou, buscou o melhor a cada dia. Todas nós tivemos a 

oportunidade de vivenciar a transformação a que vocês se dispuseram. 

 Há um ano, tive a felicidade de ligar para cada uma de vocês para contar a boa 

nova: o curso de magistério deu certo! Lembro-me bem das reações de vocês, houve 

muita alegria, muita surpresa e algum receio. Ouvi coisas como: “essa foi a melhor 

notícia da minha vida”, “não vou perder esta oportunidade por nada”, “ai meu Deus, 

será que eu vou dar conta?”. 

 Hoje estamos aqui comemorando a vitória de vocês e a minha alegria é infinita, 

pois tive a honra de participar da idealização e da implantação deste curso, pude 

acompanhá-las, vivenciar suas angústias, suas dificuldades, vibrar com as conquistas. 

 Quero que cada uma de vocês saia daqui hoje levando não apenas um 

certificado – símbolo máximo desta conquista – mas levando também a certeza de 

serem mulheres corajosas, que sabem que podem transformar o mundo. 

 Levem também meu carinho e minha sincera amizade. Sejam felizes nesta nova 

etapa de trabalho e de vida. Vocês merecem. Muito obrigada. 

 

Antes da entrega dos certificados, vamos ouvir mais uma vez a Maria Lucia. 

 

O ISE Vera Cruz preparou uma pequena surpresa para vocês. Trovadores Urbanos 

 

Vamos proceder agora à entrega dos certificados  

 

Fala de encerramento da Maria Lucia 

 

Convite para o lanche. 


