“História de Gente da EPSA” | Jonas
Ao longo desses 20 anos, a Escola Profissionalizante Santo Agostinho já colaborou para a
concretização dos sonhos de muitos alunos. Um deles, é Jonas, jovem de 20 anos que foi aluno
da EPSA de 2015 a 2017.
Morador do Barreiro, onde viveu a vida toda com a família, Jonas ingressou na escola no início
de 2015, após concluir o ensino fundamental na rede pública de ensino.
“Logo no início, foi um grande choque para mim! Vi uma enorme diferença e relação à escola
onde estudava antes: diferença na forma de transmitir o conteúdo, uma maior cobrança por
parte dos professores, mas depois de algum tempo, me adaptei ”, conta o ex-aluno.
Passada a fase de adaptação, Jonas pôde perceber como os Valores Agostinianos são
importantes para que a EPSA seja esta instituição de ensino consolidada no Barreiro e Região: “
a proximidade entre as turmas, o acolhimento dos professores, tudo isso é muito importante
para a EPSA ser o que é! Na EPSA, os professores estão preocupados sim com conteúdo mas,
mais do que isso, estão focados na formação do aluno como cidadão; não adianta nada o aluno
se formar e chegar no mercado de trabalho sem saber se comportar e a EPSA está preocupada
com isso”, avalia.
Jonas admite que até o final da 2ª Série do Ensino Médio, não havia ainda pensado sobre seu
futuro profissional “eu estudava, dando meu melhor para aprender o conteúdo, mas ainda não
tinha nenhuma resolução sobre qual carreira seguir. ”



Só na reta final, ao iniciar a 3ª Série do Ensino Médio se viu diante dessa decisão: “durante
todo o ano, considerei fazer vestibular para cursos da área de Engenharia”. Somente ao se ver
diante de um problema familiar, considerou cursar Medicina “ minha avó teve um grave
problema de saúde e, acompanhando todo seu tratamento, passei a admirar a maneira como
era tratada pelos médicos e a importância desse profissional.”

Infelizmente, sua avó veio a falecer, mas todo o trabalho realizado pelos médicos com carinho
e consideração marcou a trajetória de Jonas. No início de 2018, após obter uma excelente
pontuação no ENEM e ser aprovado na UFMG no 1º lugar do curso de Engenharia de Minas,
Jonas se inscreveu também pelo PROUNI em Medicina na PUC Minas e na Faculdade de
Ciências Médicas, sendo aprovado em ambas Instituições.
“Estava muito feliz, mas ainda em dúvida sobre qual curso escolher e, mais uma vez a EPSA foi
extremamente importante para mim. Voltei à Escola para conversar com os professores, que
me ajudaram com seus conselhos para que eu tomasse minha decisão”, confidencia Jonas.
Hoje, cursando o 5º período, o jovem considera que tomou a decisão correta. “ Estou
gostando muito do curso e penso em me especializar na Área Cirúrgica”.

