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CONCURSO MELHORES DO ANO 

CATEGORIA TECNICO ESCOLAR DESPORTO 

OLÍMPICO 

MÁRCIA DE ARAÚJO DA COSTA 

EU, MÁRCIA DE ARAÚJO DA COSTA Licenciada Plena em Educação 

Física pela Universidade Estadual do Pará no ano de 1995 e Pós Graduada 

em Bases 

Científicas da Atividade Física, CREF Número 2960 G/PA, professora 

efetiva do 

quadro da Secretária de Educação do Estado do Amapá lotada na Escola 

Estadual 

Antônio Messias Gonçalves da Silva, na qual atuo desde 2018 como Técnica 

de 

Luta Olímpica, com as bases do Curso Básico de Gestão para Treinadores 

do 

Comitê Olímpico Brasileiro. 



 A prática da 

modalidade esportiva Luta Olímpica no ambiente escolar sob o comando 

desta técnica 

é um diferencial no contexto nacional, sendo realizado de forma sistemática 

com 

o objetivo de proporcionar aos alunos o conhecimento das regras básicas, 

técnicas, táticas de Luta e formação de atletas. Nas aulas os alunos vivenciam 

situações de Luta próximos dos campeonatos que vão participar. Segundo a 

Federação Amapaense de Luta Olímpica esse modelo de inclusão da Luta 

como 

disciplina escolar é único no Brasil. 

 Para a prática das 

aulas de Luta Olímpica além dos alunos regulamente matriculados na escola 

Antônio 

Messias ofereço vagas para a comunidade no geral, proporcionando a 

inclusão 

social e todos os benefícios que a prática esportiva oferece. Atendendo em 

2019 

cerca de 100 alunos. Estando eles aptos a participar das competições 

esportivas 

no âmbito estadual, nacional e internacional. 

 Os resultados nas 

competições em 2019 foram expressivos fruto do trabalho de dedicação e 

comprometimento 

com o Esporte Olímpico. Das 30 medalhas em disputa nos Jogos Escolares 

Etapa 

Estadual meus alunos conquistaram 20 Medalhas, sendo 8 de ouro das 12 em 

disputa. 

Na Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude, realizados 

em Blumenau no ano de 2019, meus alunos conquistaram 9 medalhas sendo 

3 delas 

de ouro, o que me colocou em uma situação diferenciada no contexto do 

esporte 

escolar, pois fui a treinadora com o maior número de atletas medalhistas nos 

referidos jogos. 

Outros resultados que devem ser analisados no referido 

concurso de melhores do ano de 2019, são os abaixo relacionados de atletas 

treinados por mim: 



a-     Um de nossos atletas foi campeão da 
seletiva nacional do Combat Games, competição escolar 
nacional de esportes de 
combate e com isso fez parte da seleção nacional que 
representou o Brasil no 
Campeonato Mundial Escolar disputada em Budapest na 
HUngia, sendo classificado 
em 5º lugar do MUNDO. 

b-    No campeonato Brasileiro de Wrestling 
Infantil (LUTA Olimpica) um de meus alunos foi campeão e 
por isso integra hoje 
a seleção brasileira da modalidade 

c-     No campeonato Brasileiro de Wrestling 
Sub 15 (LUTA Olímpica) 03 (três) de meus alunos foram 
campeões e por isso 
integram hoje a seleção brasileira Titular da modalidade; 

d-    No campeonato Brasileiro de Wrestling 
Sub 15 Feminino (LUTA Olímpica) 01 (uma) de minhas 
alunas foi campeã e por isso 
integram hoje a seleção brasileira reserva da modalidade 

e-     Na Copa Natal de Wrestling cadete  Feminino (LUTA 
Olímpica) 01 (uma) de minhas 
alunas foi campeã. 

Por tudo que foi exposto e entendendo 

que o presente concurso de Melhores do ano de 2019 na categoria 

TECNICO ESCOLAR 

DESPORTO OLIMPICO além de competição comparativa entre 

rendimentos, creio que 

seja também baseada em como este melhora a concepção de mundo 

das crianças, uma 

vez que ao conhecer o esporte, e o bem que isso possa fazer em sua 

vida, 

certamente além de formarmos o atleta, estamos formando 

primeiramente o cidadão 

que entende que é possível conseguir maiores e melhores coisas, 

dependendo de 

seus esforço, e isso ensino também no tatame. 
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