
Nome 

Antonio Gustavo Silva da Silva 

CREF 

003119-G/PA 

Telefone 

91983875491 

Endereço de Email 

antgusilva2006@gmail.com 

Categoria 

19 - CATEGORIA MILITAR. Você profissional que com Educação 
Física no âmbito militar no ano de 2019. Quais as atividades 
desenvolvidas? Quais os resultados das atividades realizadas? 

Descrição 

Em mais de dez anos participando de 

projetos sociais em Paragominas, tive uma oportunidade no ano de 2019 de 

participar como professor de Educação Física CREF: 003119-G/PA através da 

informação enviada pelo CONFEF ( e-mail) do Curso de Iniciação Esportiva e 

Valores Olímpicos – CIEVO ( Judô – T2), do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), 

que é o departamento de educação do Comitê Olímpico do Brasil (COB/Presidente - 

Paulo Wanderley Teixeira - certificado em anexo), tendo aprovação neste curso 

através de cinco provas ministradas pelo Instituto acima citado e obtendo média 

necessária (aprovado), a partir do qual, meu nome (Antônio Gustavo Silva da 

Silva/professor certificado pelo COB) foi incluído no cadastro do Comitê (COB). 

 Durante a prática da minha profissão, estive 

como coordenador do núcleo de Judô e inserindo como complemento de ensino o 

Jiu-Jitsu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anésia da Costa Chaves nos 

anos de 2013, 2014, 2015 (convidado pela ex-Diretora Maria Aparecida Oliveira e 

pela professora de Educação Física Kênia Bohry Moschen Silva) e também na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio no ano de 2012 (Vice - Diretora 

Eva Maria Rodrigues Leite) Paragominas – PA, para integrar o corpo docente do 

Projeto Mais Educação do Governo Federal (Matemática, Português, Judô e Música) 

obtendo como resultado principal uma evolução dos alunos nas disciplinas escolares 

(Ano Letivo), evitando também evasão escolar.  Como resultados positivos no esporte, 

fomos: 



         

Campeões dos Jogos Intercolegiais 2015 
(Paragominas – PA), vice-campeão dos Jogos Intercolegiais 
2014 de Paragominas – 
PA (oito medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze 
/2015) na E.M.E.F. 
Anésia da Costa Chaves, sendo que a gama de alunos 
participantes do projeto 
atingia mais de cinquenta alunos; 

         

Campeões dos Jogos Intercolegiais 2012, pela 
E.M.E.F. Santo Antônio Paragominas – PA, mais de oitenta 
porcento das medalhas de 
ouro vieram do Judô para a escola ser campeã nos referidos 
jogos. 

Nos anos de 2017 e 2018 fui 

Professor de Defesa Pessoal Militar no curso de Formação de Praças (Soldado) no 

19º Batalhão de Policia Militar do Estado do Pará – Polo Paragominas (Coordenador 

do Curso Major Wanner Lima). No ano de 2020 atendendo pedido do CONFEF e 

Ministério da Saúde a solicitação da Ação Estratégia “O Brasil Conta Comigo” – 

Profissionais da Saúde, concluí a capacitação nos Protocolos de Manejo Clínico 

do Coronavírus (COVID-19), muito estudo e duas provas, obtendo também aprovação. 

Tal capacitação que agrego desde o dia 21/05/2020 (Certificado enviado pelo 

Ministério da Saúde/Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – 

SGETS/Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde – DEGTS/Mayra Pinheiro 

(Secretária ; SGTES) /Gustavo Hoff (Diretor  

Substituto do Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde ; DEGTS) 

aumentando conhecimento e crescimento profissional na minha carreira como 

professor de Educação Física (Educador / Cidadão brasileiro). Para finalizar muito 

obrigado ao CREF 18 – PA pela oportunidade de apresentar meu trabalho 

profissional.     

  

Carta Internacional da Educação Física, da Atividade Física e do Esporte 

 

 Preâmbulo 

 A Conferência Geral da UNESCO, 

5.  Reconhecendo que a diversidade cultural da 

educação física, da atividade física e do esporte pertence ao patrimônio 

imaterial da humanidade e inclui o jogo físico, a recreação, a dança, assim 

como os esportes e jogos organizados, informais, competitivos, tradicionais e 

indígenas, 



7.  
Ressaltando que a oferta da educação física, da atividade física e do 
esporte de qualidade é essencial para a plena realização do seu potencial na 
promoção de valores como o jogo limpo (fair play), a igualdade, a integridade, 
a excelência, o compromisso, a coragem, o trabalho em equipe, o respeito pelas 
regras e leis, a lealdade, o respeito por si próprio e pelos demais 

participantes, o espírito de comunidade e solidariedade, bem como a diversão e a 
alegria, (...) 

https://www.youtube.com/watch?v=q_bcZ9Hh9Bs 
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Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGETS 

Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde - DEGTS 
AÇÃO ESTRATÉGICA “O BRASIL CONTA COMIGO – PROFISSIONAIS DA SAÚDE”

CERTIFICADO
Certifico que consta no RegistraRH-Saúde do DEGTS/SGTES/Ministério da Saúde o registro de  comoANTÔNIO GUSTAVO SILVA DA SILVA
sendo profissional devidamente habilitado para o exercício da sua profissão, conforme dados enviados pelo CONSELHO FEDERAL DE

, e que o referido profissional atendeu à solicitação da Ação Estratégica “O BRASIL CONTA COMIGO – PROFISSIONAISEDUCAÇÃO FÍSICA
DA SAÚDE”, tendo concluído a capacitação nos PROTOCOLOS DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), em atenção a Portaria
nº 639, de 31 de março de 2020, publicada em 02 de abril de 2020, que dispõe sobre o cadastramento e a capacitação de profissionais da
área de saúde para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19).
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Mayra Pinheiro 
Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde - SGTES

Gustavo Hoff 
Diretor Substituto do Departamento de Gestão do 

Trabalho em Saúde - DEGTS
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* O certificado está atualizado nos protocolos até a data de emissão do curso. Novos conteúdos educacionais podem ser disponibilizados enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.
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