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EMAC completa 30 anos educando com amor
Núcleo de Escolas Particulares realiza 
sua primeira ação conjunta

Presidente da ACEAP passa a 
fazer parte da diretoria da FEDERAMINAS

A EMAC, Escola Maria Antonieta Côrtes, iniciou 
suas atividades em Além Paraíba há 30 anos, 
semeando valores relevantes na formação 

educacional do CIDADÃO, com ética, afetividade, re-
lações cooperativas e aprimoramento contínuo.

O crescimento foi, ao longo desses anos, en-
riquecido pelo empenho dos professores, técnicos 
e funcionários e sustentado sempre pelo respeito. 
Além disso, é necessário citar os pais, com sua contri-
buição inestimável para o fortalecimento dos ideais 
da escola, objetivando garantir a continuidade de � r-
mar a missão de SER e Crescer.

Sempre proporcionando ao educando momen-
tos de ensino aprendizagem de forma integrada e 
prazerosa, através de uma didática especializada e 
projetos que visam buscar a excelência e compro-

misso no atendimento, o trabalho é voltado para a 
formação, buscando sempre a re� exão. Formando 
pessoas sensatas, sensíveis, participantes na constru-
ção do seu conhecimento, capazes de sustentar suas 
escolhas e transformar a sua própria história.

A escola iniciou o seu trabalho pelo nome Esco-
la Sonho Encantado e atendia somente o segmento 
da educação infantil. Com o passar dos anos, a escola 
inseriu o Ensino Fundamental I e, em seguida, o fun-
damental II.

Pelo nome ser bem infantil, a turma que estava 
no 9º ano, sugeriu a troca do nome e eles mesmos 
indicaram EMAC, de acordo com a diretora Thais

Côrtes. “Foi uma surpresa ouvir dos alunos essa 
sugestão, visto que esse nome é muito importante 
para mim. Nome da minha avó paterna. Na época 

� quei muito feliz, com a escolha deles e mais ainda 
em perceber que tudo aquilo que nós propomos aos 
nossos alunos estava sendo a resposta para nós”, 
conta ela.

A meta do EMAC é formar cidadãos conscientes, 
resilientes e que saibam o valor do próximo. Em 2020, 
a escola ampliará seus horizontes, iniciando o ensino 
de Robótica para os alunos de Fund II (6º ao 9º). “Nós 
trabalhamos com a parceria do sistema Positivo de 
Ensino e da Escola daInteligência. A escola da inteli-
gência é um programa do doutor Augusto Cury, onde 
desenvolvemos no aluno as habilidades Emocionais”, 
a� rmou Thais.

O  trabalho em equipe é uma das prioridades da 
escola, pois, para a diretora, as crianças e os jovens ne-
cessitam aprender o seu papel dentro de um sistema.

Polo de Além Paraíba oferece curso de Farmácia para 2020
O pólo Unopar de Além Paraíba, loca-

lizado no SESI e administrado pela ACEAP 
– Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba - terá muitas novidades para 
2020, entre elas o curso online de Farmácia, 
sonho de muitos, que poderá se realizar 
agora.

O pólo conta com uma estrutura di-
ferenciada, com aulas presenciais uma vez 
por semana e tutor disponível, inclusive 
para auxiliar os alunos do 100% online. 

Além disso, realiza cerimônias de colação de 
grau para destacar e valorizar os formandos.

O curso em farmácia a distância  da 
Universidade Unopar EAD tem a missão 
principal de capacitar para trabalhar no pla-
nejamento e desenvolvimento de remédios, 
cosméticos, e uma extensa gama de artigos 
de higiene e uso pessoal. Na graduação, o 
aluno irá aprender questões ligadas às áreas 
da química, ciências biológicas e da saúde, 
mas também terá acesso a conhecimentos 

das ciências sociais e humanas.
Esse conjunto de conhecimentos que 

envolvem desenvolvimento técnico e huma-
no do aluno tem o objetivo de formar pro-
� ssionais que reconheçam a importância da 
atuação ética e responsável nessa pro� ssão, 
ao mesmo tempo em que é fornecida uma 
ampla visão do que é desenvolvido na indús-
tria farmacêutica atualmente.

A Presidente da ACE, Rosa Helena Melo 
Dutra, a� rmou que a abertura desse e de ou-

tros novos cursos visam atender as expecta-
tivas de muitos alemparaibanos e morado-
res da região que sonham em ingressar em 
determinadas pro� ssões e por limitações 
� nanceiras e de tempo acabam desistindo. 
“A ACEAP está sempre pensando em desen-
volvimento e não há desenvolvimento sem 
capacitação. Além disso, todo o dinheiro 
arrecadado com a abertura de novos cursos 
� ca na cidade, empregando e gerando ne-
gócios”, conclui ela.

 educando com amor
Núcleo de Escolas Particulares

Foi realizada no dia 27 de novembro, a primeira ação do núcleo de escolas 
particulares do programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP: um encon-
tro com a Superintendência Regional de Ensino, com o objetivo de aproxima-
ção, esclarecimentos de dúvidas e busca de parcerias. 

Nesse primeiro momento, a superintendente, Ana Paula de Moura Ferreira 
Dias, falou do papel da secretaria, apresentou o corpo da equipe técnica e es-
clareceu algumas dúvidas. Ao � m do encontro, � rmou parcerias no intuito do 
fortalecimento das escolas.

Na noite de 02 de dezembro, em eleição realizada na FEDERAMINAS, nos-
sa Presidente de ACEAP, Rosa Helena Melo Dutra, passou a integrar a dire-
toria da instituição.

Grande passo para nossa ACE e para nossa cidade, tornando as nossas 
demandas mais próximas da federação e nossa ACE mais participativa, junto 
às demais cidades mineiras.


