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Eu conheci a EPSA por meio do meu tio, que me indicou o curso de Mecânica e disse que seria
muito bom se eu conseguisse estudar lá, por ser uma escola muito boa e totalmente gratuita.
Quando me formei no Ensino Médio, busquei a EPSA para entender o que eu deveria fazer
para conseguir fazer o curso. Lá eu vi que havia a opção de Técnico em Informática e achei que
seria um curso bem mais a minha cara. Eu participei de todo o processo e fiquei muito feliz
quando vi que tinha sido aprovado! Entrei na Escola no início de 2019 e, desde então, muita
coisa vem sendo agregada em minha vida.
Já no início do curso, eu consegui um estágio no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais, o TJMMG, e estou atuando na área. Tudo que aprendo na Escola tem contribuído
diretamente para minha experiência profissional.
E não estou falando apenas de hardwares e softwares.
Além de frequentar assiduamente, eu gosto muito de
participar das vivências agostinianas do DEPAS, nas
quintas-feiras. Eu sou de família católica, então faço
muita questão de estar sempre próximo de Deus e de
exercitar a minha fé. Nos encontros promovidos pelo
Departamento de Pastoral, eu estava sempre rodeado
de paz, conhecimento, reflexões e muita amizade. Sem
dúvida, é uma das coisas que mais sinto falta neste
período de distanciamento social e que mais sentirei
falta quando me formar.
Outra coisa que sempre gostei aqui na Escola foi de
estar presente nos eventos da EPSA. Prestigiei meus
colegas na Mostra EPSA 2019 e no Arduíno Day. Foram
eventos muito bacanas e que tiveram projetos muito
interessantes. E, no III Festival Artístico e Literário, participei efetivamente com um desenho
que fiz representando a Campanha da Fraternidade.
Eu já estou no último módulo do curso e enfrentando os desafios das aulas virtuais. Mesmo
com esse novo estilo de ensino, estou me dedicando ao máximo para me formar com êxito.
Logo eu concluo o meu curso aqui, mas o meu caminho continuará sendo de busca e
inquietude diante da vida. Após a formatura, meu plano é continuar a estudar para atingir
sonhos e metas ainda maiores.
Tenho muito orgulho de fazer parte da história da EPSA, e minha trajetória aqui é para a
minha educação e para a vida!
Matheus Eduardo Silva Souto, 19 anos – Aluno do curso Técnico em Informática.

