Informações à imprensa
2013

Programa educativo do MCB “Uma Tarde no Museu” apresenta
o jogo de tabuleiro inédito Passaporte em junho

15 de junho, sábado às 14h30 – Gratuito (vagas limitadas)
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, realiza no
sábado, 15 de junho, 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.
Em junho, no dia 15, haverá uma proposta inédita para a oficina, o jogo de tabuleiro
Passaporte, criado pelos educadores do MCB com base nos objetos produzidos e na
cultura dos mais de 20 países representados na exposição BID 8|10|12 – Bienal Ibero‐
Americana de Design, em cartaz no museu até 16 de junho. O jogo discute a
possibilidade de caracterização de uma identidade ibero‐americana e como alguns dos
objetos da BID podem representar os aspectos culturais de cada um destes países,
estimulando os participantes a reconhecer suas localizações no mapa geográfico ao
mesmo tempo em que exercita o pensamento estratégico.
Passaporte é programado para seis grupos de jogadores e traz missões em cartas,
distribuídas a partir de sorteio. Cada equipe precisa prever sua movimentação pelo
tabuleiro, considerando as fronteiras dos países e a sua estratégia para conseguir o
registro no passaporte. Ganha o jogo quem realiza primeiro a missão sorteada e,
assim, se mostra conhecedor da cultura ibero‐americana.

As vagas para as oficinas do programa Uma Tarde no Museu são limitadas. É
necessário fazer inscrições pelo e‐mail agendamento@mcb.org.br ou pelo telefone
(11) 3032.3727.
Sobre a Bienal Ibero‐Americana de Design
Até o dia 16 de junho, o MCB apresenta uma seleção de trabalhos vindos de 23 países
ibero‐americanos nos segmentos de design gráfico, moda, têxtil, digital e produto,
revelando a produção experimentada nos últimos 20 anos na região. Painéis, peças e
trabalhos digitais integram a exposição, recorte das três edições da Bienal Ibero‐
Americana de Design realizadas em Madri (Espanha) nos anos de 2008, 2010 e 2012.
Pela primeira vez no Brasil, a BID no MCB tem curadoria de Giovanni Vannucchi e Ruth
Klotzel.
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
15 de junho, 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
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra ‐ Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br
Andrea Polimeno – Assist. 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) 2627‐8166 | rmbeltrao@sp.gov.br

