
 
Informações à imprensa 

Abril de 2012 

 

Museu da Casa Brasileira apresenta atividades 

de Uma Tarde no Museu 
 

Sábado, 28 de abril, às 14h30 
Chegar com 10 ou 15 minutos de antecedência 

 
 

 
 
 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura, apresenta no 
sábado, 28 de abril, às 14h30, o programa Uma Tarde no Museu. Voltado para pais e 
filhos, as atividades têm como objetivo propor uma experiência prazerosa e de 
aprendizado no museu.  
 
Além de conhecer o acervo do MCB e as exposições “Casas do Brasil – Barraca 
Cigana” e “Patrimônio Paulista - Litoral e do Vale do Paraíba” em uma visita educativa 
e divertida, os visitantes serão convidados a participar do jogo Cardápio. Neste 
tabuleiro, os participantes fazem uma leitura acerca de hábitos alimentares e suas 
origens, relacionando-os aos usos e costumes da casa brasileira.  

A composição de um prato típico com seus ingredientes é apresentada como uma 
metáfora da diversidade cultural que compõe a identidade nacional.  
 
 
Sobre o Educativo  
A equipe do Educativo do Museu da Casa Brasileira está preparada para atender 
públicos de idades e formações diversas, sempre adaptando os conteúdos e as 
atividades aos objetivos e nível de compreensão e interesse do público. 
 
Visitas em grupos – em geral, instituições de ensino e sociais – podem ser agendadas 
previamente. A duração é de aproximadamente uma hora e meia. Grupos com mais 
de 25 pessoas são divididos em duas turmas. Visitas espontâneas podem ser 
realizadas individualmente ou em grupo. De terça a sábado, às 16hs - Duração: 1hora 



 
 
SERVIÇO: 
Uma Tarde no Museu  
Data: Sábado, 28 de abril, às 14h30  
(chegar com 15 minutos de antecedência) 
Inscrições e mais informações: Tel: (11) 3032-2499 ou agendamento@mcb.org.br  
Vagas: 25 
Livre para todas as idades 
 
Local: Museu da Casa Brasileira 
Endereço: Av. Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano Tel. 3032-3727 
Ingresso: Grátis  
Acesso a portadores de deficiência física. 
Visitas orientadas: 3032-2564 - agendamento@mcb.org.br 
 
Site: http://www.mcb.org.br/  
Estacionamento: de terça a sábado até 30 minutos, grátis; até 2 horas, R$ 12,00, 
demais horas, R$ 2,00. Domingo e feriados, preço único de R$ 15,00. 
Bicicletário com 20 vagas 
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Solange Viana – Coordenadora de Comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
Mercedes Guilloux - Assistente de Comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br   
Izabelle Prado - Assistente de Comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br   
 
Informações para a imprensa - Secretaria de Estado da Cultura 
Renata Beltrão – (11) 2627-8164  rmbeltrao@sp.gov.br 
Ellen Oliveira – (11) 2627-8243 ellenoliveira@sp.gov.br 
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