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Gincana #McoemCasa 

O Museu de Congonhas é um Centro Cultural sempre atento aos 

artistas locais e do Brasil inteiro. Para isso nós criamos e participamos 

de programações que contemplam os mais variados perfis artísticos 

como, Poesia e Música no Museu, Maleta Futura, Mídia e Educação, 

entre outros. 

O Coral dos Profetas é mais um dos grupos de artistas locais que foram 

valorizados pelo Museu. A 11º prova consiste que os participantes que 

cadastraram a rede social Instagram curtam, comentem e 

compartilhem nos stories o post do Coral dos Profetas. Já os 

participantes que cadastraram a rede social Facebook, deverão curtir, 

comentar e compartilhar no feed do Facebook o post do Coral dos 

Profetas.  

No compartilhamento, o participante deverá marcar o perfil do 

Museu, colocar a hashtag #McoEmCasa e fazer uma pequena 

descrição.  

O post está enquadrado na hashtag #sextouNoMuseu, no dia 20/03 - 

Coral Cidade dos profetas.  

O que a atividade consiste:  

✓ O participante deverá curtir a publicação #sextouNoMuseu, no dia 

20/03 - Coral Cidade dos profetas, comentar e compartilhar em 

sua rede social cadastrada, no caso do facebook  será no feed, no 

caso do Instagram, Stories.  

✓ A postagem deve ter uma legenda com uma pequena 

explicação; 

✓ Marcar o perfil do Museu de Congonhas e colocar a hashtag 

#McoEmCasa; 



✓ Caso seja equipe a atividade deverá ser executada no perfil do 

representante da equipe; 

✓  

Critérios de avaliação: 

✔ Curtir e comentar a publicação, compartilhar em sua rede social 

marcando o Museu de Congonhas, usando a hashtag 

#MCoemCasa; 

✔ A descrição do post não poderá conter palavras impróprias, caso 

tenha o participante será desclassificado; 

✓ Coerência na legenda e, como essa deve ser dita com suas 

próprias palavras, plágios serão desclassificados; 

✓ A pontuação é um total de 10 (dez pontos); 

Avisos: 

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

colaboradores ou participantes da gincana será 

desclassificatório; 

 


