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Gincana #McoemCasa 

A adaptação humana nos mais diferentes meios e circunstâncias foi 

sempre alvo de pesquisas e indagações. Como o homem sobreviveu 

em um planeta onde as temperaturas eram tão extremas? Como o 

homem que viveu por tanto tempo em situações hoje vistas como 

precárias, readaptou o seu meio para viver de forma mais 

confortável? 

As teorias para esses questionamentos são inúmeras. Hoje, porém a 

incerteza que mais nos assombra é, como a humanidade seguirá pós 

Covid-19? Como as pessoas se relacionarão umas com as outras? 

Como serão as demonstrações de afeto e carinho? Como iremos 

circular nos ambientes?  

Aparentemente tudo que realizávamos de forma orgânica será 

repensado. É pensando nesse contexto que o Museu de Congonhas 

realizará uma live hoje, 02/06/2020, às 16h, para discutir como será 

a realidade museológica após Covid-19. 

O que a atividade consiste: 

✓ Para realizar nossa penúltima atividade, basta 

participar e interagir (comentando e dando likes) com a Live 

que estará sendo transmitida ao vivo nos perfis do Facebook e 

Instagram do Museu de Congonhas. 

✓ Os participantes que não conseguirem acessar a live 

ao vivo poderão assisti-la posteriormente. Esses também 

deverão interagir, comentando e curtindo a publicação. 

Critérios de Avaliação 

✓ Para os que acompanharem a Live ao vivo, deverão 

comentar e dar like para receberem a soma de 05 (cinco) 

pontos. 



o Os participantes que não interagirem, ou seja, dar 

like e comentar, terão seus pontos anulados; 

✓ Os participantes que acessarem a live 

posteriormente, (até às 22h, desta terça-feira, 02, de junho), 

comentarem e curtirem, receberão a soma de 04 (quatro) 

pontos; 

o Os participantes que não interagirem terão seus 

pontos anulados; 

✓ Apenas os perfis inscritos na Gincana #McoEmCasa 

poderão executar a tarefa; 

✓ No caso de equipe, a prova deve ser realizada pelo 

perfil do representante inscrito; 

Avisos: 

✓ Todo conteúdo que fere a imagem dos Museus, de seus 

colaboradores ou participantes da gincana será 

desclassificatório. 

 


