
Data: 30/05/2020 _ Atividade 10: Expressões artísticas (Especial - critério 

de desempate) 

Gincana #McoemCasa 

O Museu de Congonhas foi criado no intuito da proteção e salvaguarda do 

Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Idealizado pelo ermitão Feliciano 

Mendes em 1757, o Santuário teve suas fronteiras extrapoladas do seu sentido 

devocional, ainda que esse seja o seu epicentro. A ermida criada para o culto ao 

Senhor do Bom Jesus de Matosinhos, tem hoje uma amplitude ainda maior, 

desde a visita dos modernistas na cidade de Congonhas o Santuário é entendido 

também como palco, cenário maior da arte barroca. 

É com esse olhar artístico que propomos a cada um dos participantes que 

esbocem e apresentem o que sentem em relação ao Santuário do Bom Jesus 

de Matosinhos – Congonhas, MG, por meio de desenhos, pinturas em suas mais 

variadas técnicas (xilogravura, litografia e etc), arte com material reciclado 

(técnica de upcycling, entre outras), poemas e textos... Enfim, tudo que a 

criatividade permitir criar! 

Da atividade: 

✓ O participante deverá criar de forma livre uma representação do 

Santuário; 

✓ Todas as expressões artísticas deverão ser fotografadas e postadas no 

facebook ou instagram do participante inscrito. É necessário 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);  

✓ Caso não seja possível de fotografar o que o participante criou (música, 

recitar poema e etc) deve ser feito um vídeo apresentando sua criação com 

no máximo cinco minutos. É necessário que o vídeo seja postado na rede 

social inscrita (facebook ou Instagram) e marcar o perfil do Museu de 

Congonhas na foto, usando a hashtag #McoemCasa (caso seja equipe deve 

ser postado na rede social do representante da equipe);  

✓ Fazer uma breve legenda explicando sua criação; 

✓ Apenas uma “Expressão artística” deverá ser entregue, ou seja, cada 

equipe poderá elaborar apenas uma forma de representar o Santuário, 



porém essa construção pode ser colaborativa, todos da equipe podem 

contribuir para realização do processo; 

✓ Todos os arquivos deverão ser entregues no e-mail: 

gincanamuseudecongonhas@gmail.com, aqueles que optarem por 

expressões artísticas em formato de texto deve encaminhá-lo em formato 

de pdf; 

Critérios de avaliação: 

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

✓ Apenas uma “Expressão artística” será selecionada pela banca de 

avaliação, ou seja, apenas 01 (um) participante receberá o total de 09 

(nove) pontos; 

✓ É indispensável o participante postar a foto ou vídeo na rede social inscrita 

e marcar o museu (caso seja equipe deve ser postado na rede social do 

representante da equipe); 

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

#McoemCasa os pontos serão anulados; 

✓ É indispensável que seja elaborada uma legenda no ato da postagem; 

✓ Apenas o perfil do participante inscrito será considerado; 

✓ É indispensável o envio por e-mail; 

✓ Serão mensurados:  

o Faixa etária do participante; 

o Criatividade; 

o Dificuldade de elaboração do produto; 

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; 
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