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Oficina educativa “Uma Tarde no Museu” de abril estimula o
olhar e a interpretação com suporte na narração de histórias

27 de abril, sábado às 14h30 – Gratuito (vagas limitadas)
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, realiza no
sábado, 27 de abril, o programa educativo Uma Tarde no Museu. Em oficinas
gratuitas, voltadas às famílias e ao público em geral, as atividades têm como objetivo
propor uma experiência prazerosa e de aprendizado no museu, com o
acompanhamento do núcleo educativo da instituição.
O programa do dia 27 terá como ponto de partida a visita à exposição “Coleção Museu
da Casa Brasileira” para promover uma leitura lúdica das peças do MCB, cuja coleção é
focada nos usos e costumes da casa brasileira do século 17 ao século 21. Nessa
atividade, os educadores propõem aos participantes relacionar os objetos com
personagens fictícios que são apresentados em fichas coloridas, estimulando a
observação, a imaginação e a interpretação, que deverão ser expressas em narrativas
orais.
“A contação de histórias serve como chave de acesso para as pessoas, pois instiga a
percepção e a curiosidade a respeito das peças do acervo do museu”, avalia a
educadora Thelma Löbel, coordenadora do núcleo educativo do MCB. Os visitantes
também serão convidados a identificar novos personagens entre as peças da coleção.
Munidos de lápis e papel, poderão “dar vida” aos objetos, descrevendo algumas

características físicas e psicológicas, além de desenhar o seu novo personagem. Ao
final, o grupo é convidado a criar uma história coletiva, costurando as informações que
surgirem ao longo da atividade.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 3032.3727 e
pelo e‐mail agendamento@mcb.org.br.
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.
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 27ª edição.
SERVIÇO:
Uma Tarde no Museu
27 de abril, sábado às 14h30
*Chegar com 15 minutos de antecedência
Inscrições gratuitas: (11) 3032‐2499 ou agendamento@mcb.org.br
Vagas: 25 – Recomendado para maiores de 6 anos
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032‐3727
Horário de funcionamento: de terça a domingo das 10h às 18h
Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia‐entrada)
Domingos e feriados – gratuito
Acesso a pessoas com deficiência/ Bicicletário com 20 vagas
Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3032‐2564 / agendamento@mcb.org.br
Site: www.mcb.org.br
Redes sociais: www.facebook.com/museu.dacasabrasileira / Twitter: @mcb_org
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