
Data: 26/05/2020 _ Atividade 06: Ex-votos: a história 

Gincana #McoemCasa 

Para realizar a sexta prova você deve assistir e curtir o vídeo lançado no dia 20 

de abril nas páginas do Facebook e Instagram do Museu (inscritos no 

Instagram curtir no Instagram; inscritos no Facebook curtir no Facebook), onde 

as mediadoras Ana Luísa e Joice Dutra ensinam a fazer a Oficina “Ex-votos: a 

história”.  

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

forma individual), ou pelo menos algum membro da equipe reproduzir o 

aprendizado da oficina “Ex-votos: a história” confeccionando uma tábua votiva, 

comprovando através de uma foto que deverá ser postada na rede social 

inscrita. 

O participante deverá:  

 Curtir a publicação da oficina “Ex-Votos a História; 

 Confeccionar uma Tábua Votiva;  

 Postar uma foto da sua Tábua Votiva, no Facebook ou Instagram inscrito, 

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); 

 É necessário que o participante se atenha as características que as tábuas 

votivas geralmente apresentam, sendo essas: o milagre e uma breve 

descrição do desenho representado;  

 Na legenda da foto, descrever a narrativa da sua Tábua Votiva; 

 A foto, a legenda e o print da sua publicação devem ser enviados 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 “Ex-Votos: a história”, caso 

o participante não curta perderá os pontos da atividade; 

 Apenas uma foto por pessoa/grupo será avaliada; 



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

legenda da foto deve descrever a narrativa da sua Tábua Votiva; 

 Apenas o perfil do participante/equipe inscrito será considerado; 

 Caso não marque o perfil do Museu de Congonhas a hashtag 

#McoEmCasa os pontos serão anulados; 

 É indispensável o envio por e-mail da foto, a legenda e o print da sua 

publicação; 

 Serão mensurados:  

o Faixa etária do participante; 

o Desempenho no desenvolvimento da atividade (as características 

da tábua votiva 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 do 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. 

 


