
29/05/2020_Atividade 9: “Uma Memória”.  

Gincana #McoemCasa 

Atividade de hoje da gincana é relacionada a Patrimônio. O Santuário do Bom 

Jesus de Matosinhos, é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade desde 

1985 pela Unesco.  

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

forma individual), ou pelo menos algum membro da equipe gravar um vídeo de 

3 mim, relatando uma memória sua com o Santuário ou uma memória coletiva. 

Caso você ou sua equipe não tenham visitado o Santuário, basta que vocês 

digam os motivos que levariam vocês a quererem conhecer.   

O que o vídeo precisa conter:  

✓ O vídeo deve ter no máximo 3 minutos e no mínimo 1minuto; 

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

identifique.  

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

no vídeo deverão também se identificar; 

✓ Postar o vídeo no Facebook ou Instagram pessoal, marcar o perfil do 

Museu de Congonhas e usar a hashtag #McoemCasa (caso seja equipe 

deve ser postado na rede social do representante da equipe); 

✓ O vídeo deve ser enviado pelo endereço de e-mail: 

gincanamuseusdecongonhas@gmail.com. 

Critérios de avaliação: 

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

✓ É indispensável que o participante poste o vídeo na rede social inscrita e 

marque o museu; 

✓ Apenas o perfil do participante inscrito será considerado; 

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

#McoemCasa os pontos serão anulados; 

✓ É indispensável o envio por e-mail; 

✓ Serão mensurados:  

o Faixa etária do participante; 
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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. 

 


