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SEMEC/NORMATIVA 003/2017                               Querência, 09 de março de 2017. 

 

 

 

 

Aprova o regulamento da 22ª Gincana Municipal de 

Querência – Evento Filantrópica Cultura e Social em 

comemoração ao Dia do Trabalho – 1º de Maio. 
 

A Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura, em parceria com Secretaria de 

Assistência Social resolvem: 
 

Do Objetivo Geral 
 

Art. 1º Iniciada em 1995 a GINCANA MUNICIPAL DE 1° MAIO tem como propósito integrar  

escolas e comunidade, essa gincana já é um dos maiores eventos municipais e o principal no que diz 

respeito a interação da sociedade, quanto a recreação, filantropia, ações socioculturais enfim, o evento 

que  consegue fazer a mobilização de todas as classes sociais mostrando a força e a responsabilidade do 

povo querenciano para com o próximo. Na sua 22° edição a comissão organizadora conta com a 

população  para fortalecer as atividades filantrópicas e culturais para juntos no dia 1° de maio 

festejarmos o dia do trabalhador com atividades recreativas.  
 

Da Comissão Organizadora 
 

Art. 2º A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes membros: 

 Rosita Maria Hahn; 

 Juliana Ribeiro Bailona Gorgen; 

 Maria Rosana Grellmann 

Iva Volpi; 

 Cleide Elisabeth Buchner Mossini; 

 Elis Carneiro Resende Sebald; 

            Ana Paula Carrasco Frederico; 

            Tatiane Schneider Neukamp;  

            Leandro Tomazzi; 

Jaynne Cristina Sousa Silva; 

Flávia Ruwer. 
 

Das Equipes 
 

Art. 3º A idade mínima para participar da gincana é de 10 anos completos ou estar cursando o 5º ano 

(antiga 4ª série). 
 

Art. 4º Cada equipe poderá ser composta por no mínimo 16 e no máximo 30 participantes. 

§ 1º No mínimo 5 participantes de cada equipe deverão ser maiores de 18 anos; 

§ 2º No mínimo 2 membros com menos de 14 anos; 

§ 3º No mínimo 1 membro acima de 60 anos; 

§ 4º No mínimo 1 membro portador de necessidades especiais (matriculado (a) no CEERE APAE); 

§ 5º No mínimo 2 participantes de cada equipe deverão possuir carteira de motorista; 

§ 6º No mínimo 5 participantes com habilidade para atividades que estão dentro da modalidade 

CICLISMO; 
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§ 7º Cada equipe terá um Presidente e Vice-presidente identificados na ficha de inscrição; 

§ 8º Cada equipe deverá registrar dois automóveis devidamente documentados e inscritos anteriormente, 

que serão o meio oficial do transporte em todas as etapas da gincana, que somente poderão ser dirigidos 

por motorista habilitado e que tenha se inscrito entregando cópia da carteira de motorista, acompanhada 

pela original para conferência no ato da inscrição. 

§ 9º.  Cada Equipe terá opção de realizar no máximo duas trocas de membros que por ventura vierem a 

faltar, desde que, comunicada a Secretaria de Educação até o dia 27 de abril as 18:00 horas. 
 

Das Comissões Receptora, Fiscal e Julgadora. 

Art. 5º As comissões serão compostas por Funcionários das Secretarias de Educação e de Ação Social e 

por membros voluntários convidados pela comissão organizadora. 

§1º. Será nomeado um presidente de cada comissão que terá autoridade por dirimir qualquer dúvida não 

prevista neste regulamento que será divulgado em edital complementar. 
 

Da Inscrição 

Art. 6º As fichas de inscrição poderão ser retiradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou 

na Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura. 

 

Art. 7º As inscrições serão efetuadas a partir da entrega da ficha de inscrição na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer até o dia 10 de abril, às 18:00 horas. 
 

Art. 8º Os Presidentes e Vice-presidentes de cada equipe, ou seus representantes, deverão participar da 

reunião de organização na Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 10 de Abril às 19:00 horas. 

§1º O não comparecimento dos representantes da equipe na reunião implicará em multa de 400 pontos 

na contagem geral. 

Das Tarefas Filantrópicas 

Art. 9º As tarefas antecipadas são divididas entre cunho social e de apoio educacional. 

§1º No dia 26 de Abril as tarefas de cunho social serão entregues em local definido pela Secretaria de 

Assistência Social e as de Cunho de Apoio Educacional serão entregue na Biblioteca Municipal Fonte 

do Aprendiz conforme edital complementar; 

§2º O horário e local da entrega por equipe será pré - determinado e comunicado em edital 

complementar exposto na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social 

e nas escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio do Município. 
 

Art. 10º O material entregue deverá estar em condições de uso. Esta condição sendo julgada pela 

comissão receptora, sem direito a revisão da decisão. 
  

Art. 11º A pontuação das tarefas antecipadas seguirá o descrito abaixo: 

  Cunho Social 

1. Roupa de bebê e roupas infantis (0 a 10 anos) – 100 pontos p/ kg; 

2. Roupas de adultos (acima de 10 anos) – 30 pontos p/ kg; 

3. Roupas de cama, toalhas, cobertor e edredom (bebê, solteiro e casal) – 50 pontos p/ kg; 

4. Uniformes escolares atuais (rede municipal, estadual e privado) – 100 pontos p/Kg; 

5. Tecidos diversos (retalho) – 10 pontos p/Kg; 

6. Calçado par completo amarrado – 05 pontos p/ par; 

7. Latinhas de alumínio amassadas – 50 pontos p/ kg; 

8. Litro descartável de plástico valendo 05 pontos p/ unidade 

9. Utensílio doméstico (garfo, prato, caneca, etc.) – 01 ponto p/ unidade; 

10. Panela – 05 pontos p/ unidade. 

11. Colchão de solteiro e berço – 50 pontos cada; e colchão de casal – 70 pontos cada; 
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12. Vidros de embutidos (pepino e similares) com tampa – 02 pontos p/ unidade. 

13. Coco seco para mudas  

11.1  Coco com brotos – 10 pontos cada 

11.2  Coco sem brotos – 05 pontos  

OBS: não serão aceitos cocos em estado de decomposição 

14. Alimentos não perecíveis: 

 Arroz descascado (empacotado) – 30 pontos p/ kg 

 Feijão – 30 pontos p/ kg 

 Óleo – 20 pontos o litro 

 Macarrão – 10 pontos p/ kg 

 Outros alimentos não perecíveis – 10 pontos p/ kg (Observação Sal no máximo 

5kg por grupo). 
 

Cunho de Apoio Educacional 

1. Livro de literatura novo (infantil, juvenil, adulto) – 100 pontos cada; 

2. Livro de literatura semi-novo(infantil, juvenil, adulto)– 50 pontos cada; 

3. Livro de literatura infantil (coleções)– 1ponto cada; 
 

Observação: Serão considerados livros novos aqueles que  apresentarem notas fiscais, 

cupom e ou recibo. Livros que estiverem mofados, rasgados, faltando páginas, não 

serão pontuados. Não serão aceitos livros didáticos e Enciclopédias, para as aquisições 

de livros a Biblioteca Municipal estará a disposição para dar sugestões. 
 

§ 1º As tarefas antecipadas são independentes e precisam estar bem organizadas e separadas por item. 

Caso contrário, a comissão receptora poderá desconsiderar a entrega e anular a pontuação do item em 

questão. 

Das Tarefas Culturais 
Art. 12º Os locais e horários das provas serão como se segue: 
 

 TEATRO 

No dia 20 de abril a partir das 19hs horas na ADESQUE acontecerá a apresentação que fará parte 

das tarefas culturais, sendo que, o TEMA  será o AGRONEGÓCIO. O regulamento do TEATRO 

encontra-se em Anexo I. 
 

 PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

A prova escrita acontecerá no dia 1º de maio, das 08:30 às 10:30 horas na EMEB Alegria do Saber. 

Com 04 (quatro) componentes por equipes. 
 

Das Tarefas Recreativas 

 PROVA RECREATIVA 

No dia 21 de abril acontecerão as tarefas de CICLISMO a partir das 07h30min horas na Praça 

Rotary Club (Praça da Prefeitura). 

No dia 1° de Maio acontecerão as demais tarefas recreativas no campo da ADESQUE a partir 

das 13h30min horas. 

Art. 13º Além das tarefas práticas, os seguintes critérios receberão pontuação: 

1. Pontualidade; 

2. Capricho na apresentação das tarefas; 

3. Organização da equipe; 

4. Identificação da equipe com crachá ou camiseta com nome; 

5. Organização da torcida; 
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6. Respeito às equipes participantes; 

7. Grito de Guerra; 

8. Animação; 

9. Respeito às comissões e às regras; 

10. Homogeneidade na participação de todos os membros da equipe. 

§ 1º A ordem da fila na hora da entrada deverá seguir a ordem da ficha de inscrição. 

§ 2º Obterá 400 pontos as equipes que estiverem bem organizadas na hora da entrada. 
 

Art. 14º É proibido o uso de qualquer bebida alcoólica nas dependências das provas da gincana. 
 

Da Desclassificação 

Art. 15º A comissão organizadora se dá o direito de desclassificar qualquer equipe que desrespeitar este 

regulamento a qualquer momento e o seu próprio critério. 

 

Art. 16º Não será permitido o uso de celular dentro do campo da ADESQUE nem em qualquer recinto 

delimitado para as tarefas da gincana. 

§ 1º O uso de celular durante as tarefas implicará em multa de 500 pontos para a equipe e o portador do 

mesmo será desclassificado sendo convidado a se retirar do local de provas. 
 

Dos Resultados 

Art. 17º O peso de cada etapa (cultural, filantrópica e recreativa) será equivalente para o cálculo de 

pontuação geral. O detalhamento deste cálculo encontra-se em anexo (ANEXO II) neste edital. 

Art. 18º O resultado da Gincana será divulgado após o término das atividades no Campo da ADESQUE. 

Da Premiação  
 

Art. 19º A premiação será em dinheiro seguindo o descrito abaixo: 

1. Equipe vencedora da Etapa Filantrópica: R$ 1.000,00 

2. Equipe vencedora da Etapa Cultural: R$ 1.000,00 

3. Equipe vencedora da Etapa Recreativa: R$ 1.000,00 

4. Equipe em 1º lugar na pontuação geral: R$ 2.000,00 + medalhas 

5. Equipe em 2º lugar na pontuação geral: R$ 1.500,00 + medalhas 

6. Equipe em 3º lugar na pontuação geral: R$ 1.000,00 + medalhas 

7. Equipe em 4º lugar na pontuação geral: R$    800,00  

8. Equipe em 5º lugar na pontuação geral: R$    500,00  

9. Equipe em 6º lugar na pontuação geral: R$    200,00  
 

Art. 20º A premiação será entregue de forma simbólica após a divulgação e retirada posteriormente na 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura de Querência, sendo que o responsável 

pela equipe deve comparecer com os documentos solicitados no dia da premiação (entregue no envelope 

simbólico). 
 

Art. 21. Qualquer alteração neste edital será divulgada com antecedência aos responsáveis pelas equipes 

participantes. 
 

Art. 22. Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora sem direito à apelação. 
 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

         Rosita Maria Hahn        Juliana Ribeiro Bailona 

Secretária Municipal de Educação                 Secretária Municipal de Ação Social 
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ANEXO I 

REGULAMENTO DA PROVA DE TEATRO DA 22ª GINCANA MUNICIPAL DE 

1º DE MAIO 
A Comissão Organizadora da 22ª Gincana Municipal de 1º de Maio, evento realizado pela Secretaria 

Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura juntamente com a Secretaria Municipal de Ação 

Social, torna público o Regulamento das apresentações de TEATRO referentes às provas culturais da 

referida gincana que se realizarão no dia 20 de Abril de 2017. 

1. Da Participação 
1.1. Participarão das apresentações de Teatro da 22ª Gincana Municipal de 1º de Maio, os representantes 

de todas as equipes inscritas; 

1.2. A prova de Teatro é obrigatória na pontuação das provas culturais, sabendo-se que o não 

cumprimento da mesma acarretará na atribuição de nota ZERO a pontuação geral das tarefas culturais 

(prova escrita e Teatro); 

1.3. As equipes deverão organizar a apresentação com o tema AGRONEGÓCIO.  

1.4. A ordem das apresentações será definida por sorteio na reunião geral que acontecerá no dia 

10/04/2017 às 19hs na Secretaria de Assistência Social. 

2. Das Apresentações e Avaliação  

2.1 As apresentações deverão ter no mínimo 06 min e no máximo 10 min.  

2.2 A equipe que não cumprir o tempo mínimo ou máximo de apresentação será penalizada com a perda 

de 200 pontos da pontuação da prova. 

2.3 As apresentações não deverão fugir do tema Agronegócio. 

2.4 Os grupos de Teatro deverão conter em suas apresentações o mínimo de 6 componentes e no 

máximo 12. 

2.5 Os critérios de avaliação dos grupos serão: 

2.5.1 Criatividade: processo de criação do texto coerente com a temática. 

2.5.2 Interpretação Artística: desenvoltura ao representar com veracidade o que estão fazendo; 

2.5.3 Processo pedagógico; expressão corporal, vocal; 

2.5.4 Espetáculo cênico: harmonia do figurino e cenário coerentes com o tema. 

Parágrafo Único:  
2.6 Os jurados atribuirão para cada quesito julgado, notas em uma escala de 05 (cinco) a 10 (dez), 

podendo atribuir notas fracionadas em meio ponto ou décimos. 

2.7 As planilhas de votação serão preenchidas e assinadas pelos jurados. 

2.8 Em caso de empate, entre um ou mais grupos, o desempate se dará considerando a melhor pontuação 

primeiramente no quesito Criatividade, seguido por Interpretação, Processo Pedagógico e Espetáculo 

Cênico. 

2.9 Serão permitidos elementos cênicos simples, práticos e de fácil remoção, que ficarão a cargo de cada 

grupo. O tempo será de 4 minutos antes e 4 minutos depois para montagem e desobstrução do palco sem 

qualquer prejuízo aos participantes anteriores e posteriores. 

2.10 O grupo deverá entregar ao responsável pela sonorização pen drive ou CD com a ser utilizado antes 

de ser convocado para sua apresentação. 

3. Das penalidades 

3.1. Serão penalizadas as equipes que: 

3.1.1 Não cumprirem o tempo mínimo ou máximo da apresentação – perda de 200 pontos;  
3.1.2 Não estiverem presentes no momento de suas convocações – 50 pontos; 

4.  Do Resultado  

O Resultado será somado ao obtido na prova de conhecimentos gerais para a obtenção do resultado 

final. 
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ANEXO II 

 

 

DAS PONTUAÇÕES 

Art. 1º - As pontuações por etapa serão como se segue: 

§ 1º - As Provas Recreativas receberão as seguintes pontuações por prova: 

1º Lugar: 1.000 pontos 

2º Lugar: 700 pontos 

3º Lugar: 500 pontos 

4º Lugar: 300 pontos 

5º Lugar: 200 pontos 

§ 2º - Será considerado vencedor da Prova Recreativa a equipe que obtiver o maior número de pontos na 

soma total das provas.  

 

Art. 2º - As Provas Culturais obedecerão às seguintes pontuações na etapa: 

Prova de Teatro: máximo de 5.000 pontos 

Prova Escrita: máximo de 4.000 pontos 

 

§1º - Será considerado vencedor da etapa cultural a equipe que obtiver a maior pontuação na somatória 

de pontos da Prova de Teatro e da Prova Escrita. 

 

Art. 3º - Na Prova Filantrópica as pontuações obedecerão às expressas no Regulamento sendo vencedor 

da etapa aquele que acumular o maior número de pontos. 

 

Art. 4º - Para a contagem geral de pontos a Prova Filantrópica, Cultural e Recreativa obedecerão às 

seguintes pontuações cada uma: 

1º Lugar: 15.000 pontos 

2º Lugar: 12.000 pontos 

3º Lugar: 10.000 pontos 

4º Lugar: 9.000 pontos 

5º Lugar: 8.000 pontos 

6º Lugar: 7.000 pontos 

7º Lugar: 6.000 pontos 

8º Lugar: 5.000 pontos 

9º Lugar: 4.000 pontos 

10º Lugar: 3.000 pontos 

11º Lugar: 2.000 pontos 

12º Lugar: 1.000 pontos 

 

Art. 5º - Será considerado campeão geral da 22° Gincana Municipal de Querência a equipe que 

acumular o maior número de pontos na somatória das etapas Filantrópica, Cultural e Recreativa. 

PARAGRÁFO ÚNICO: Em caso de empate será considerado campeão a equipe que tiver a melhor 

pontuação na etapa recreativa. 

 

Obs: A pontuação de todas as etapas (Cultural, Filantrópica e Recreativa) serão divulgadas no 

campo da ADESQUE no final da Gincana. 
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ANEXO III 

HORARIOS E LOCAIS DAS PROVAS DE CICLISMO E TEATRO DA 22° GINCANA 

MUNICIPAL 01 DE MAIO 2017 

 

A Comissão Organizadora da 22ª Gincana Municipal de 1º de Maio, evento realizado pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer juntamente com a Secretaria Municipal de Ação 

Social, torna público a data de realização da prova do TEATRO que acontecerá no dia 20 de abril de 

2017 às 19:00 horas na ADESQUE  e a prova de CICLISMO que será realizada no dia 21 de abril de 

2017 com inicio às 07:30 horas na Praça Rotary Club (Praça da Prefeitura Municipal). 

 

1. Das Provas 
1.1. Participarão das provas de Ciclismo da 22ª Gincana Municipal de 1º de Maio, os representantes de 

todas as equipes inscritas; 

1.2. A prova de Ciclismo é obrigatória na pontuação das provas recreativas, sabendo-se que o não 

cumprimento da mesma acarretará na atribuição de nota ZERO a pontuação geral das tarefas recreativas; 

1.3. As equipes deverão comparecer na Praça Rotary Club (Praça da Prefeitura Municipal).  

 

2. Provas e Avaliação  

2.1 As provas serão de acordo com as modalidades estabelecidas nesse anexo: 

2.2 Provas que serão desenvolvidas:  

Corrida de bicicleta com saída no rio Suiá até a Praça Rotary Club (Masculino e Feminino, 

uniformizado)  e o deslocamento da equipe até o local por conta da própria equipe; 

Corrida de bicicleta ao redor da praça 12 a 14 anos (Masculino e Feminino); 

Corrida de bicicleta ao redor da praça 15 a 30 anos (Masculino e Feminino); 

Corrida de bicicleta ao redor da praça 31 a 54 anos (Masculino e Feminino); 

Corrida de bicicleta ao redor da praça acima de 55 anos; 

2.3 Os grupos deverão conter o mínimo de 5 componentes Masculino e 5 Feminino na participação do 

Ciclismo conforme as idades estabelecidas. 

 

3. Prova de Teatro 

3.1 Da Participação 

3.1.1. Participarão das apresentações de Teatro da 22ª Gincana Municipal de 1º de Maio, os 

representantes de todas as equipes inscritas; 

3.1.2. A prova de Teatro é obrigatória na pontuação das provas culturais, sabendo-se que o não 

cumprimento da mesma acarretará na atribuição de nota ZERO a pontuação geral das tarefas culturais 

(prova escrita e Dança); 

3.1.3. As equipes deverão organizar a apresentação com o ritmo que será sorteado dia 08 de abril de 

2016 no prédio da Assistência Social de Querência.  

3.1.4. A ordem das apresentações seguirá de acordo com o sorteio já realizado. 

 

4. Provas Antecipadas 

4.1 Cada equipe terá que apresentar um componente para Contar Piadas. Obs. Podendo usar 

acessórios:  
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22° Gincana Municipal de Querência 2017 

 

 Ficha de Inscrição por Equipe 

  

A Inscrição será efetuada a partir da entrega da ficha de inscrição e na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer até o dia 10 de Abril, às 17:30. 

Nome da Equipe:  

Escola ou Instituição:  

Líder da Equipe:                                                                                    Fone:  

Vice líder da Equipe:                                                                             Fone:  

 

Nº Componente Nome Idade Série 

1.  Líder    

2.  Vice Líder    

3.   

Participantes 

maiores q/ 18 

   

4.     

5.     

6.  Participantes 

até 14 anos 

   

7.     

8.  Participantes 

Motoristas 

   

9.     

10.  Participante 

Acima 55 anos 

   

11.  Participantes    

12.  Participantes    

13.  Participantes    

14.  Participantes    

15.  Participantes    

16.  Participantes    

17.  Participantes    

18.  Participantes    

19.  Participantes    

20.  Participantes    

21.  Participantes    

22.  Participantes    

23.  Participantes    

24.  Participantes    

25.  Participantes    

26.  Participantes    

27.  Participantes    

28.  Participantes    

29.  Participantes    

30.  Participantes    
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22° Gincana Municipal de Querência 2017 

 

Ficha de Inscrição de Carro 

 

 

Nome da Equipe:  

 

 

 

Marca:  Cor:  

Placa:   

Motorista:  

Nº Documento:  
 

 

Marca:  Cor:  

Placa:  

Motorista:  

Nº Documento:  
 

 

Obs: A apresentação da Carteira Nacional de Habilitação deverá ser feita no dia 1° de Maio as 13:30 na 

mesa administrativa no campo da ADESQUE. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Líder da Equipe: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


