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A Secretária Municipal de Educação de Querência, Estado de Mato Grosso, Senhora Rosita Maria Hahn , no 

uso de suas atribuições modifica e acrescenta artigos no Edita Nº 014/2018/GS/SEMEC – QUERÊNCIA 

MT 

Das Modificações 

      1.  O artigo: 

2.5 A idade mínima para participação será de 04 anos, devendo-se observar que os 

menores de 18 (dezoito) anos devem estar devidamente autorizados pelos pais ou 

responsáveis 

passa a ter a seguinte redação:. 

2.5 Os participantes menores de 18 (dezoito) anos devem estar devidamente autorizados 

pelos pais ou responsáveis. 

      2.  O artigo: 

 4.1 Cada apresentação terá o limite de 04 e (quatro) minutos para grupos com no mínimo 02   

(dois) participantes, e no, máximo 12 (doze) participantes, Durante os ensaios, e importante o 

organizador fazer cronometragem da coreografia. Caso alguma coreografia apresente tempo 

superior ao máximo permitido o grupo corre o risco de ficar fora do sorteio de brindes de sua 

categoria.  

Passa a ter a seguinte redação: 

4.1 Cada apresentação terá o limite de 04 e (quatro) minutos para grupos com no mínimo 02   

(dois) participantes. O número máximo de participantes fica a critério do grupo, ressaltando que  

as apresentações serão em cima do palco da praça da prefeitura, sendo de responsabilidade de 

cada grupo, organizar sua coreografia de acordo com o espaço do palco.  Durante os ensaios, e 

importante o organizador fazer cronometragem da coreografia. Caso alguma coreografia 

apresente tempo superior ao máximo permitido o grupo corre o risco de ficar fora do sorteio de 

brindes de sua categoria 
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