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Marília Careli 

O Portal do Servidor Homenageia Marília Careli, 

Servidora que faz a diferença para a comunidade 

na Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico 
 



 

Um sorriso acolhedor é a marca registrada da professora de 
Educação Física, Marília Careli, responsável pela 
coordenação pedagógica do Programa da Terceira Idade da 
Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, que 
atende cerca de 600 alunos, sendo a grande maioria mulheres, 
com aulas de natação e hidroginástica. 

 

 A Praça de Esportes é um dos núcleos da Gerência de 
Iniciação Esportiva da Agência Goiana de Esporte e Lazer 
(AGEL).  

Pioneiro da Agência, oriundo da Fundação Estadual de 
Esportes da década de 70, o Programa de Iniciação Esportiva 
tem a missão de promover o desenvolvimento do Esporte 
através da vivência de atividades físicas, oportunizando a 



 

• “É gratificante perceber 

o quanto o nosso 

trabalho contribui para a 

qualidade de vida das 

pessoas” 

Marília Careli 

prática esportiva, inclusão social, manutenção e preservação 
da saúde, proporcionando a continuidade da iniciação 
esportiva aos valores esportivos. 

Dedicação 

Lutadora incansável por melhorias na histórica Praça de 
Esportes do Setor Pedro Ludovico, Marília comemora a 
recente conquista do aquecimento da água das piscinas. “É 
gratificante perceber o quanto o nosso trabalho contribui 
para a saúde das pessoas da comunidade.  

Muitos idosos nos procuram com dificuldades de locomoção e 
outros problemas de saúde e com a prática de exercícios 
físicos logo estão mais dispostos, surpreendendo muitas vezes 
até seus próprios médicos”, afirma.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Aluna da Hidroginástica há três anos, Patrícia de Paula 
Gomes, elogia o esforço da equipe de estagiários que trabalha 
sob coordenação da professora Marília.  

 



 

 “São guerreiros que se preocupam em fazer o melhor para os 
alunos, que trazem das universidades a força e a garra da 
juventude. Aqui é um ponto de encontro onde pessoas de 
idade, muitas solitárias, encontram amizade, aconchego e o 
exercício físico, tão essencial para a melhoria da saúde”, 
ressalta.  

O pai de patrícia, Valdevy Cardoso, informa que teve uma 
boa surpresa em relação a seu estado geral de saúde. “O 
médico baixou a dosagem do meu remédio para pressão alta e 
isso me estimula a continuar”, comemora.  

 

Paixão 

A professora Marília Careli se define 
como uma apaixonada pela arte de 
ensinar. Com um olhar cuidadoso e 
direcionado, Marília sempre tem uma 
palavra de amor e conforto, 
demonstrando prazer em atender bem a 

“Minha mãe é exemplo 

de força, esperança e fé 

na vida” 

Jéssica Careli 



todos, em especial às pessoas mais carentes emocionalmente, 
que precisam mais de uma boa conversa e um bom conselho, 
além da alegria, bem estar e relaxamento proporcionados 
pelas aulas de Natação e Hidroginástica. 

 

Liderança 

 A liderança da professora, sua sabedoria, amor e dedicação 
ao trabalho, aos alunos e à equipe é ressaltada pelos 
estagiários. “Estando sob a supervisão da professora Marília, 
já recebi muitas 
advertências. Foi bom 
porque estou 
aprendendo a 
trabalhar e aqui tudo 
é muito prático e 
profissional. Porém, 
melhor que isso é 
saber que cada 
advertência vem 
seguida de um elogio, uma dica e até mesmo uma satisfação 
sobre a necessidade de melhoria.  

Isso mostra que as pessoas que ficam sob a supervisão desta 
“Super-Professora” contam com a certeza de um futuro 
promissor, trilhado nos caminhos do profissionalismo, 
caminhos de sucesso e superações”. 

 O depoimento é do estudante de Educação Física da 
ESEFEGO, Márcio Fernando, que está no segundo ano de 
estágio, na Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico. 

 



Fé na vida 

A caminhada da professora Marília Careli é contínua, sempre 
com garra força e perseverança. Um exemplo de superação 
também para a família e amigos. Mãe super protetora, tem 
como foco principal da vida o futuro e o bem estar dos filhos 

Érika e dos gêmeos Jéssica e 
Paulo Victor.  

O depoimento da filha Jéssica 
é marcado pela emoção: 
“Protetora, amorosa, coruja. 
Mãe presente em todos os 
momentos. Você é nosso 
mundo, nosso chão! Nos 
ensinou a lutar pelos nossos 
sonhos. Obrigada por cada 

palavra, cada sorriso, pelo exemplo de força, esperança e fé 
na vida!” 

 

Arte de ensinar 

Marília Careli formou-se na Escola Superior de Educação 
Física (ESEFEGO) em 1985. Tornou-se servidora pública 
estadual em 1985, na antiga Fundação Estadual de Esporte.  

Assumiu a coordenação do Ensino Especial da Praça de 
Esportes do Setor dos Funcionários, onde trabalhou por dois 
anos com crianças, jovens e adultos portadores de 
necessidades especiais. Em 1987, na mesma unidade, assumiu 
as aulas de jazz, ginástica localizada e natação. 



Em 1990, foi convidada para prestar assessoria na presidência 
da Fundação Estadual de Esportes, no Estádio Serra 
Dourada, onde assumiu várias chefias.  

Em 1995, retorna ao trabalho como professora, assumindo as 
aulas de natação na Praça de Esportes do Setor Pedro 
Ludovico.  

Em 2005, foi convidada pela coordenadora do Programa de 
Iniciação Esportiva da AGEL, Renata Carvalho Peres Bilego 
Bello, para coordenar o turno noturno da Praça do Setor 
Pedro Ludovico.  

 

Segundo a gerente, o trabalho da professora Marília merece 
todo reconhecimento, principalmente porque com seu jeito 
humano ela contribuiu para que a comunidade tivesse 
conquistas importantes ao longo destes 19 anos de dedicação 
ao trabalho no local.  

 


