
Boa noite a todos, e especialmente:  

 

 à Provincial Ir. Ana Helena; 

 ao Diretor Geral desta instituição, professor Amaro França; 

 ao Coordenador do SOR, professor Carlos Bruno; 

 à Coordenadora Geral, professora Rosana Cattete; 

 às religiosas; 

 aos ex e atuais professores; 

 aos funcionários; 

 aos ex e atuais alunos, e seus familiares. 

 

Hoje é um dia muito importante para a comunidade educativa do 

Colégio Sagrado Coração de Maria. Dia em que celebramos o cinquentenário 

de fundação da EJA, Educação de Jovens e Adultos. É com muita alegria que 

comemoramos as conquistas desse segmento tão especial.  

Foram inúmeros momentos marcantes dessa nossa caminhada ao 

longo de 50 anos. Nossas Oficinas Pedagógicas, Jogos da Primavera, 

OLIMPEJA, JPIC, Festa Junina, Mostra Pedagógica, teatros e tantos outros 

eventos só tiveram sentido com a participação e o empenho de cada um, 

porque em cada ação cotidiana sentimos a dimensão desse lindo projeto.  

Foram muitos momentos de alegria e de vitórias, em que ajudamos 

nossos educandos a concretizar o sonho de se alfabetizar e se formar na 

educação básica. Assim, materializamos a ideia de Paulo Freire, de que “não 

há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança”. 



Gostaria de agradecer a Deus, neste mês vocacional, por um momento 

tão precioso, pois celebrar as vocações é celebrar a vida. Nesse sentido, 

pensamos na Missão das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, que vêm 

ajudando a mudar muitas histórias de vida. E envolvidos por esse sentimento 

fraternal, pedimos luz e força ao Espírito Santo, para que continuemos nossa 

caminhada. O que Padre Gailhac escreveu continua vivo entre nós: “Deus não 

começa uma obra para deixá-la incompleta”.  

No cinquentenário da Educação de Jovens e Adultos, felicitamos a 

todos que contribuíram para a construção dessa história, através de um 

trabalho regado com muito amor, carinho, zelo e fé. Parabéns e muito 

obrigada!  

 


