
 

Informações à imprensa 
agosto de 2012 

 

Uma Tarde no Museu – Programação especial Design Weekend 

 

Participe! 

Dia 25 de agosto, sábado às 14h30, gratuito 

 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, realiza 
no dia 25 de agosto, sábado às 14h30, o programa Uma Tarde no Museu. Voltadas 
para toda a família, as atividades têm como objetivo propor uma experiência prazerosa 
e de aprendizado no Museu, com o acompanhamento de seu Núcleo Educativo.  

No dia 25, em virtude da programação especial do MCB para o Design Weekend, o 
evento partirá da visita à exposição Jardim de brinquedo, com 8 criações de designers 
brasileiros, para propor aos participantes a fabricação de um brinquedo que poderá, ao 
final, ser levado para casa. Crianças e adultos irão também se divertir dentro do jogo 
Amarelinha de Brincadeiras.  

 

Jogo Amarelinha de Brincadeiras 

faixa etária: 6 a 12 anos 

Tabuleiro humano com formato de 
amarelinha, no qual o público participa de um 
circuito de brincadeiras pertencentes ao 
universo da cultura popular.  Os participantes, 
divididos em grupo, jogam a amarelinha e em 
cada casa sorteiam uma brincadeira que será 
realizada por todo o grupo.  
 



Objetivo  

O jogo visa promover o debate sobre as origens de diferentes brincadeiras populares, 
e quais elementos históricos e culturais estão nelas incorporadas. A partir deste 
debate o grupo poderá construir um brinquedo (em grupo ou individualmente), gerando 
reflexões sobre o papel do participante não apenas como observador, mas também 
como agente ativo da cultura presente no Museu. 

Sobre o Núcleo Educativo MCB  

Preparado para atender visitantes de idades e formações diversas, o núcleo educativo 
está sempre adaptando os conteúdos da instituição aos objetivos e ao nível de 
compreensão dos vários públicos que frequentam o Museu da Casa Brasileira. 

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 16h - Duração: 1 hora. 

 

SERVIÇO: 

Uma Tarde no Museu  
Data: 25 de agosto, sábado às 14h30  
(chegar com 15 minutos de antecedência) 
 
Inscrições e 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: R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia) – grátis aos domingos e feriados 
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 
Filipe Bezerra – Coordenador 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 
Giulianna Correia – (11) 2627-8243 gcorreia@sp.gov.br 
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