
 
Informações à imprensa 
Outubro de 2012 
 

MCB oferece uma tarde divertida e criativa para toda a família 
no projeto educativo “Uma Tarde no Museu”  

 

 
  

Dia 27 de outubro, sábado às 14h30 - Gratuito 
 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, realiza no 
dia 27 de outubro, sábado às 14h30, o programa Uma Tarde no Museu. As atividades 
têm como objetivo propor uma experiência prazerosa e de aprendizado no Museu, 
com o acompanhamento de seu Núcleo Educativo.  
 
Em oficinas gratuitas, voltadas às famílias e ao público em geral, o programa incentiva, 
de forma criativa e lúdica, a leitura da coleção e das exposições temporárias do MCB. 
Na edição do dia 27 de outubro, em continuidade à abordagem realizada em setembro 
dentro do tema “O que é Design?”, a proposta é trabalhar com o panorama histórico 
do design, tendo como referência o acervo do Museu e as edições anteriores do 
Prêmio Design MCB. Para isso serão realizados jogos, desenho e modelagem. 
 

Com duração de 2h30, Uma Tarde no Museu tem vagas limitadas. As inscrições podem 
ser feitas gratuitamente pelo e-mail agendamento@mcb.org.br ou pelo telefone (11) 
3032.2499. As próximas edições do programa acontecem nos dias 20 e 24 de 
novembro. 
 

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. 

mailto:agendamento@mcb.org.br


 
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. 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa 
brasileira. É o único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado 
uma referência nacional e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas 
destaca-se o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e que 
comemora este ano sua 26ª edição.  
 
SERVIÇO: 
 
Uma Tarde no Museu – “O que é Design?” 
 
Data: 27 de outubro, sábado às 14h30  
(chegar com 15 minutos de antecedência) 
 
Inscrições e informações: (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  
Telefone: 11 3032-3727 
 
Ingresso: R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia) – grátis aos domingos e feriados 
Visitas orientadas: 3032-2564 - agendamento@mcb.org.br 
Site: 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. 
 
Acesso a pessoas com deficiência/ 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 
Giulianna Correia – (11) 2627-8243 gcorreia@sp.gov.br 
Renata Beltrão – (11) 2627-8164  rmbeltrao@sp.gov.br 
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