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MCB comemora o Mês das Crianças com oficina educativa sobre
brincadeiras populares brasileiras e fabricação de brinquedos

Oficina do Mês das Crianças ‐ 26 de outubro às 10h – Gratuito
Em comemoração ao Mês das Crianças, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria
de Estado da Cultura, oferece uma programação especialmente voltada para o público infantil.
No sábado 12 de outubro, o MCB promoveu o lançamento do CD “Brasileirinhos 2”, de Paulo
Bira, com a presença de mais de 500 pessoas. Já no próximo dia 26, será realizada oficina
educativa com vagas limitadas, voltada às famílias e ao público em geral.
A oficina educativa de 26 de outubro aborda brincadeiras da cultura popular brasileira. A partir
do jogo da amarelinha, os participantes serão estimulados a construir um brinquedo que
poderá ser levado para casa. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo telefone (11)
3032.3727 ou pelo e‐mail agendamento@mcb.org.br. As vagas são limitadas e a classificação
etária é livre.
“Brasileirinhos 2”, com canções inéditas que fazem um alerta sobre o risco de extinção de
animais da fauna brasileira, é o segundo volume do projeto lançado em 2010 no MCB, que foi
indicado ao Grammy Latino. No disco, o músico Paulo Bira, ao lado de convidados, explora as
sonoridades do Brasil, dedicando um som para cada bicho, em ritmos e sonoridades que vão
desde a moda de viola até o samba‐rock.

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:
Oficina do Mês das Crianças
Data: 26 de outubro às 10h – Gratuito
Vagas: 25 (sem limite de idade)
Inscrições: (11) 3032 2499 – agendamento@mcb.org.br
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano ‐ Tel.: (11) 3032‐3727
Acesso a pessoas com deficiência/ Bicicletário com 20 vagas
Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3032‐2564 / agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra ‐ Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br
Andrea Polimeno ‐ 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) 2627‐8166 rmbeltrao@sp.gov.br
Giulianna Correia – (11) 2627‐8243 gcorreia@sp.gov.br

