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Descrição 

Sou Gigliane Vieira Queiroz, tenho 36 anos, moro em Capanema/PA, comecei 

a trabalhar como Professora no Estado em setembro de 2008, através do concurso público 

C-125, mesmo ano em que concluir o Curso de Educação Física, cursado na UFPA de 

Castanhal. Em 2015 conclui o curso de especialização em Neurociência Aplicada á saúde 

e aos esportes pela Esamaz. Atualmente trabalho na Escola Estadual Dom João VI, 

localizada em Capanema-Pa. 

O ano letivo de 2019 começou com o desafio dos últimos 6 anos, onde realizar 

a prática das aulas de Educação Física. A Escola D. João VI está em prédio alugado o 

qual ao contrário do prédio próprio não tem espaço apropriado para realização de 

atividades físicas e esportivas. Então tomei a decisão de procurar uma praça na cidade 

onde pudesse ministrar as aulas, mesmo com alguma relutância minha, pois o espaço é 

aberto e demanda muita organização para com os alunos nas atividades em relação a 

segurança deles e exposição, mesmo preocupada me disponibilizei a encarar o desafio. 

As aulas de Educação Física das turmas de 9º ano ao 3º ano do ensino médio no 

ano de 2019, foram realizadas na Praça Moura Carvalho (arquivo 1), com acesso junto a 

Secretária Municipal de Esporte, através de oficio todos os meses utilizados. Os alunos 

puderam vivenciar as modalidades esportivas: Futsal, Handebol, Vôlei de Praia, Tênis de 

Mesa e Xadrez. 

Para sair da rotina das aulas na praça, foi realizado um Campeonato de Futsal 

(arquivo 1) aos sábados durante os meses de março e novembro, realizado na Associação 

Nassau, com acesso através de ofícios. Esse campeonato teve como objetivo minimizar o 



índice de evasão dos alunos, além de permiti trabalhar valores humanos, visto que o tema 

utilizado no mesmo foi Super – Heróis da Marvel e da Dc Comics. 

Em setembro de 2019, aconteceu o II RExPA Dom João VI (arquivo 1) no 

Estádio Leandro Pinheiro, com acesso através de ofício ao presidente da Liga Esportiva 

de Capanema. Esse projeto foi outra maneira de sair da rotina das aulas na praça, levando 

os alunos por mais um ano, à refletirem sobre a importância cultural dos dois maiores 

times do Estado do Pará, senão da Região Norte. 

Em outubro, a SEDUC (Secretária Estadual de Educação) me procurou para uma 

entrevista, a qual fez parte de uma série de reportagens do Professor nota 10 (link 1), 

uma homenagem pelo mês referente a profissão, me senti muito honrada com o convite, 

pois é uma maneira de fazer com que os alunos possam refletir sobre a importância da 

imagem positiva da escola e claro, deles mesmo, pois compõem a parte essencial do 

processo educacional. Em novembro, realizamos a 24º Edição do Jogos Dom 

Joaosextianos (arquivo 2 e link 2), com tema das casas de Game Of Thrones, o qual 

busquei junto a SEDUC uma divulgação no site, fazendo mais uma vez com que os alunos 

pudessem refletir sobre a imagem positiva deles e da escola. 

Em dezembro, ocorre em Capanema os JECAP’S (Jogos Estudantis 

Capanemenses) o qual reuni as várias escolas da rede pública e estadual para uma 

confraternização esportiva, que em muitas vezes serve de pré-requisito para representação 

do município de Capanema no JEP’S (Jogos Estudantis Paraenses) do ano seguinte. E 

todas as atividades citadas a cima, deram uma boa base também para a formação dos 

times da escola, os quais tiveram horários complementares de treino na Praça Moura 

Carvalho (arquivo 2), levando assim a Escola Estadual Dom João VI a conquistar em 

2019 o maior número de troféus entre as escolas participantes (arquivo 2), ultrapassando 

inclusive as Escolas particulares, as quais tem muito mais suporte estrutural e de material 

que as escolas públicas da cidade.  

Mesmo com tantos projetos desenvolvidos com os alunos, infelizmente por 

questão de calendário de provas da 4º avaliação, não conseguimos realizar em 2019, o 

Torneio Solidário (arquivo 3), atividade essa que sempre encerra as atividades de 

Educação Física na escola, e que já está na sua 5º edição, sempre com o objetivo de 

despertar o lado mais humilde, solidário e fraterno dos alunos, através da doação de 

alimentos em comunidades carentes e/ou ajudando em alguma campanha realizada na 

cidade para ajudar uma única pessoa. 

Essas foram as atividades da Disciplina Educação Física desenvolvidas por mim 

no ano letivo de 2019 na Escola Estadual Dom João VI – Capanema/PA, um ano que 

considero o de mais prestígio e desenvolvimento pessoal e profissional, pois cada vez 

mais vejo o encajamento dos alunos e percebo o quanto minha atuação junto a eles e 

necessária na direção da determinação, foco, respeito, fraternidade, solidariedade, 

humildade, auto-estima, autonomia e consolidação de regras, valores super importantes 

para exercer cidadania. 

Link 1: http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/noticia/9941-professor-nota-10--

em-capanema--professora-utiliza-o-esporte-para-promover-inclusao-social  

http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/noticia/9941-professor-nota-10--em-capanema--professora-utiliza-o-esporte-para-promover-inclusao-social
http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/noticia/9941-professor-nota-10--em-capanema--professora-utiliza-o-esporte-para-promover-inclusao-social


Link 2: http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/noticia/10095-jogos-escolares-

de-capanema-premia-vencedores 

 

http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/noticia/10095-jogos-escolares-de-capanema-premia-vencedores
http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/noticia/10095-jogos-escolares-de-capanema-premia-vencedores


AULAS NA PRAÇA MOURA CARVALHO 2019 

      
  Xadrez e Dama                                                      Tênis de Mesa 

     
Futsal                                                                        Vôlei de Praia e Futvôlei 

CAMPEONATO DE FUTSAL 2019 

                   
         Viúva Negra (1º ano) x Thor (3º ano)                              Superman (2º ano) x Aquaman (3º ano) 

                     
      Mulher Maravilha (2º ano) x Flash (9º ano)                     Equipe Hulk: 1º time; 2º apoio (água) e 3º  

                                                                                                 registro (foto e vídeo). 



II RExPA DOM JOÃO VI 

 
 

       

 

       

 

Obs: 4 fotos para ilustrar cada atividade. 

 

 



JOGOS INTERNOS DOM JOÃO VI 2019 

       
 Final do Handebol                                                         Partida final de Handebol 

   
Time campeã do Futsal com a Gestora da 14º URE      Final do Futsal 

 

TREINO NA PRAÇA MOURA CARVALHO PARA O JECAP’S 2019 

       
Treino sub 14 masculino                                                Alunas-atletas time A e B sub 17  

         
Treino de Xadrez sub 14 e sub 17                                    Treino de Tênis de Mesa e Voleibol sub 17 

 



JECAP’S 2019 

  
       Delegação Escola Dom João VI 2019                      Time de Futsal sub 17 masc. e fem. Campeões 

 

 

 

   
          Time de Futebol de Campo Campeão                                  Lanche com as campeãs 

 

 

 

 

 

OBS: 4 fotos para ilustrar cada atividade. 



 

                                                 TORNEIO SOLIDÁRIO 2016 , 2017 e 2018 

      

 

 

     

 

 

 

       

 

 

OBS: 2 fotos dos anos anteriores do projeto. 

 Alunos do 3° ano entregando as cestas 

básicas do II Torneio Solidário, no 

Lichão, uma área carente do município 

de Capanema.  

 

 Alunos do 3° ano entregando as cestas básicas 

do II Torneio Solidário, no Abrigo Santo 

Antônio, onde vivem vários idosos. 

 

 Alunos do 3° ano entregando as cestas 

básicas do III Torneio Solidário, no 

Bairro São José, uma área carente do 

município de Capanema. Ação Conjunta 

Escola DJVI e SPX. 

 

 Alunos do 3° ano entregando as cestas 

básicas do III Torneio Solidário, no Bairro 

São José, uma área carente do município de 

Capanema. Ação Conjunta Escola DJVI e 

SPX. 

 

 Alunos do 3° ano entregando o valor da 

inscrição do IV Torneio Solidário, ao 

Luiz Fernando e Família. 

 

 Equipe Gestora e Professora de 

Educação Física com o Luiz Fernando e 

Família. 

 


