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1. NOME COMPLETO: SILVIO CLAUDIO RODRIGUES DE MEDEIROS  

2. DATA NASCIMENTO:     07/11/1970           RG:1410185         CPF:726.232.734.68 

3. EMAIL:  silviocrmedeiros@gmail.com TELEFONE: (96) 981169630 

4. CREF: 000361-G/AP   DATA REGISTRO:  2006 ÁREA DE ATUAÇÃO:  PLENO 

5. LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS:  

Escola Estadual Sônia Henrique Barreto, Laranjal do Jari – AP de 1998 a 1999; 

Escola Estadual Mineko Hayashida, Laranjal do Jari – AP de 2000 a 2005; 

Escola Estadual Antônio Messias G. da Silva, Macapá – AP de 2006 a 2013; 

Escola Estadual José do Patrocínio, Macapá – AP de 2009 a 2011; 

Escola Estadual Gabriel de Almeida Café, Macapá – AP de 2014 a 2015;  

SEDEL Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, AP de 2016 a 2021; 

Técnico da Escolinha de Atletismo  

Escola Estadual Antônio Messias G. da Silva, Macapá – AP de 2017 à atualmente 

Técnico de modalidades Atletismo da Escola Antônio Messias G. da Silva, Macapá – AP 

de 2017 à atualmente 

.  

6. LOCAL DE TRABALHO ATUAL:  Escola Estadual Prof. Antônio Messias Gonçalves da Silva  

RELATO DAS AÇÕES 

Tem por objetivo o embasamento das ações a serem premiadas, portanto é necessário o maior 

número de informações. 

CATEGORIAS: 

 Técnico Escolar 

QUESTIONÁRIO: 

 Qual sua qualificação profissional que o levou a obter esse resultado (currículo)? 

 

Sou formado em Licenciatura Plena em Educação Física (UFPB), possuo 

especialização em Esporte para pessoa com deficiência. Atuo principalmente no 

Ensino fundamental e Médio na rede pública estadual, onde sou professor da 

disciplina Educação física e Técnico de Atletismo.  

 

 Qual área de atuação como técnico escolar na pública ou privada? 

 

Trabalhei como técnico escolar na rede pública de ensino. 

 

 Em que período você atuou ou atua como Técnico Escolar? 

 

De 1998 a atualmente. 

 

 Quais resultados obtidos que você considera relevante para ser premiado como 

Técnico Escolar? 

 

mailto:silviocrmedeiros@gmail.com


Campeão de pelo menos de uma categoria nos jogos escolares amapaense, 

seja entre as categorias 12 a 14 ou 15 a 17, pelo feminino ou masculino desde 2007. 

Como também, desde 2007 sou o representante técnico amapaense em eventos 

nacionais, nos jogos escolares tanto nas categorias de 12 a 14 como na de 15 a 17. 

 

 Em que você se espelhou para ser um Técnico escolar de sucesso? 

 

Em Deus, primeiramente, mas também em outros profissionais da área que 

labutam diariamente e nos alunos que buscam oportunidades através do esporte. 

 

 O que você acha que o Profissional de Educação Física tem de fazer para ser um 

bom Técnico Escolar? 

 

Oportunizar o máximo de alunos na pratica da modalidade, buscando sempre 

oportunizá-los a participação de eventos em níveis municipais, estaduais, regionais e 

nacionais. Bem como continuar se aperfeiçoando sempre para propor uma melhor 

oportunidade e um melhor ensino.  

 

 Você quer acrescentar alguma informação que você acha relevante para o seu 

desempenho que não foi perguntado? 

Acredito que o esporte pode mudar vidas, mesmo que o atleta não tenha bons 

resultados, a prática do esporte trás conhecimentos para toda sua vida, seja através 

de novas experiências, bem como pela oportunidade de conhecer novos lugares e 

fazer novos amigos. 

  Anexe fotos com nome da ação/evento/premiação/publicação/ livros/data/ 

local. 

 

 

 

  


