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Gincana #McoemCasa 

A segunda atividade será “Meu Cartão Postal”, que tem o objetivo de valorizar 

uma prática que já não é mais tão comum, mas que marcou a história. Além 

disso, busca direcionar o olhar para os espaços da cidade de Congonhas (MG). 

A atividade consiste no participante (caso a inscrição tenha sido realizada de 

forma individual), ou pelo menos algum membro da equipe escolher 1 (um) 

ponto turístico da cidade de Congonhas-MG (Basílica do Bom Jesus de 

Matosinhos, Matriz de Nossa Senhora da Conceição,  Igreja de São José, 

Igreja do Rosário, Parque da Cachoeira...entre outros) e fazer um cartão postal 

desse ponto turístico.  

Para realizar o cartão postal você deve assistir e curtir o vídeo lançado no dia 

26 de abril, onde a mediadora Izabella Vasconcelos ensinou a fazer a Oficina 

“Meu Cartão Postal” 

O participante deverá: 

 Curtir a publicação da oficina “Meu Postal de Congonhas”; 

 Confeccionar 1 (um) cartão postal;  

 Postar uma foto do seu cartão postal, no Facebook ou Instagram pessoal, 

marcar o perfil do Museu de Congonhas na foto e usar a hashtag 

#McoemCasa (caso seja equipe deve ser postado na rede social do 

representante da equipe); 

 O cartão postal deve conter na frente o desenho ou pintura do ponto 

turístico escolhido, e no verso uma mensagem de chamada para conhecer 

o local; 

 Na legenda da foto, descrever o motivo da escolha do ponto turístico e o 

que é mais interessante desse local; 

 A foto deve ser enviada no google drive para endereço de e-mail: 

gincanamuseusdecongonhas@gmail.com; 

 

Critérios de avaliação: 

 A atividade será avaliada em um total de 05 (cinco) pontos; 



 É indispensável curtir a publicação da oficina “Meu Postal de 

Congonhas”, caso o participante não curta perderá os pontos da 

atividade; 

 Apenas duas fotos por pessoa/grupo serão avaliadas (uma da parte 

frontal do cartão e outra da parte de trás do cartão); 

 Apenas o perfil do participante/equipe inscrito será considerado; 

 É indispensável que o participante poste as fotos na sua rede social e 

marque o museu; 

 Caso não marque o perfil do Museu de Congonhas e use a hashtag 

#McoEmCasa os pontos serão anulados; 

 É indispensável o envio por e-mail das fotos juntamente com a legenda 

no google drive para endereço de e-mail: 

gincanamuseusdecongonhas@gmail.com; 

 Serão mensurados:  

o Faixa etária do participante; 

o Desempenho no desenvolvimento da atividade (as características 

de cartão postal devem ser seguidas); 

o Criatividade no desenho e descrição da legenda; 

o Coerência relacionada ao tema. 

Avisos: 

 O conteúdo poderá ser selecionado para ser publicado em um dos 

veículos de comunicação dos Museu de Congonhas. 

 Todo conteúdo que denigre a imagem dos Museus, de seus 

colaboradores ou participantes da gincana será desclassificatório; 

 Qualquer tipo de plágio também será passivo de desclassificação. 
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