
Data: 01/06/2020 _ Atividade 12: Práticas de Fé: Oratórios devocionais 

(Especial - critério de desempate) 

Gincana #McoemCasa 

Para realizar a nossa décima segunda prova você deve ir na publicação do dia 

13 de abril (no Facebook) e acessar o link 

(https://www.facebook.com/1538175863150976/videos/1087781368255821/) 

ou no Igtv no Instagram no dia 01 de junho e acessar o link 

(https://www.instagram.com/tv/CA58lWSB8Vr/?igshid=s3eilzqgpkjt), onde o 

mediador Gustavo Vasconcelos nos ensina a realizar a oficina “Práticas de Fé: 

Oratórios devocionais”.  

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

forma individual), ou o membro responsável pela equipe curtir e compartilhar o 

vídeo da oficina “Práticas de Fé: Oratórios devocionais” na rede social 

correspondente a cadastrada na inscrição, marcar o Museu de Congonhas e 

usar a hashtag #McoEmCasa.  Os participantes deverão também gravar um 

vídeo onde irão reproduzir o aprendizado da oficina “Práticas de Fé: Oratórios 

devocionais” o qual deverá será enviado pelo google drive para endereço de e-

mail: gincanamuseusdecongonhas@gmail.com. 

O que o vídeo precisa conter:  

 O vídeo deve ter no máximo 10 minutos; 

 É necessário que o rosto do participante apareça no vídeo, e que ele se 

identifique; 

 Caso seja uma equipe o representante deverá falar o nome da equipe; 

 O representante da equipe, ou mais membros da equipe que aparecerem 

no vídeo deverão também se identificar; 

 É necessário que o oratório criado pelos participantes tenha as 

características básicas sendo essas, corpo e adorno/decoração; 

 O oratório pode ser composto por qualquer material que estiver ao alcance 

dos participantes, ou, pelo molde disponibilizado pelo Museu de 

Congonhas; 

 É necessário que o processo de ornamentação e construção básica do 

oratório apareça no vídeo; 

https://www.facebook.com/1538175863150976/videos/1087781368255821/
https://www.instagram.com/tv/CA58lWSB8Vr/?igshid=s3eilzqgpkjt


 O vídeo deve ser enviado pelo google drive para endereço de e-mail: 

gincanamuseusdecongonhas@gmail.com. 

O que o vídeo não precisa conter:  

 Caso seja utilizado o molde do oratório disponível nas plataformas do 

Museu de Congonhas, não é necessário que os cortes dos moldes 

apareçam no vídeo; 

 Não é necessário também que as demarcações das dobras apareçam 

no vídeo. 

Critérios de avaliação: 

 A atividade será avaliada em um total de 09 (nove) pontos; 

 É indispensável curtir e compartilhar o vídeo “Práticas de Fé: Oratórios 

devocionais” no Facebook ou no Instagram (stories) dos participantes 

em questão (caso seja equipe deve ser postado na rede social do 

representante da equipe), se não cumprido os quesitos acima, os pontos 

da atividade serão anulados; 

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

#McoEmCasa os pontos da atividade serão anulados; 

 É indispensável o envio por e-mail, sendo anulado os pontos dos que 

não enviarem; 

 Apenas um vídeo será selecionado pela banca de avaliação, ou seja, 

apenas um participante receberá a soma dos nove pontos; 

 Serão mensurados:  

o Faixa etária do participante; 

o Desempenho no desenvolvimento da atividade; 

o Criatividade. 

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 fere a imagem dos Museus, de seus colaboradores 

ou participantes da gincana será desclassificatório; 



 Qualquer tipo de plágio também será passivo de desclassificação. 

 


