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Focado na primeira infância, Educativo MCB forma grupo de 

estudos para construção coletiva de oficina infantil na 
atividade ‘Era uma casa muito engraçada’ 

 

 
 

Encontros: 5, 12, 19 e 26 de abril, quartas às 19h | Inscrições gratuitas  
Oficina: 30 de abril, domingo às 14h30 

 
 
Dentre as oficinas do Educativo do Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo, uma delas é voltada especialmente à primeira infância. Nessa 
fase, ocorrem as primeiras experiências de convívio, confiança e acolhimento, além do contato 
com as linguagens e aquisição de movimentos. Assim, a atividade Era uma casa muito 
engraçada propõe a formação de um grupo de estudos para aprofundar conhecimentos sobre 
a primeira infância e criar coletivamente uma oficina para bebês e crianças de até 4 anos. As 
inscrições são gratuitas (vagas limitadas) e podem ser feitas por telefone (11) 3026-3913/3032-
3727 ou e-mail agendamento@mcb.org.br. 
 
A cada mês, um tema é explorado nos encontros coletivos. Os grupos de estudo são abertos ao 
público, desde educadores, artistas, contadores de histórias, até pais e mães e interessados 
em geral, com orientação da educadora Marisa Szpigel. O objetivo é refletir sobre a relação 
dos bebês e crianças pequenas com o mundo, com ênfase em como o adulto pode estar 
atento ao que vem dos bebês e crianças bem pequenas, observando suas singularidades.  
 
A partir desse olhar sensível, os encontros trabalham leituras e trocas de experiências sobre o 
tema, e vai sendo criada coletivamente a oficina para os bebês e crianças. A oficina é realizada 
ao final do mês, em um domingo à tarde. 



 
Em abril, o tema é “Natureza e ambiente”. Os encontros do grupo de estudos serão realizados 
nos dias 5, 12, 19 e 26 de abril, quartas-feiras, das 19h às 21h. A oficina ocorre dia 30 de abril, 
domingo às 14h30, com inscrições gratuitas. Não é necessário fazer parte do grupo de estudos 
para levar seu bebê ou criança para a oficina. 
 
Nos meses seguintes de 2017, a atividade prossegue com temas diferentes. Em maio será 
trabalhado a ‘Oralidade e outros sons’; em junho, ‘Corpos e sensações’; em agosto, ‘Literatura 
e o corpo’; em setembro, ‘Artes e materiais’; em outubro, ‘Brinquedo e cultura’; e em 
novembro, ‘Documentação’. 
 
SERVIÇO 
 
Era uma casa muito engraçada  
– Formação de grupo de estudos 
Dias 5, 12, 19 e 26 de abril, quartas-feiras, às 19h 
Inscrições gratuitas: (11) 3026.3913 – agendamento@mcb.org.br 
– Oficina para bebês e crianças de até 4 anos 
Dia 30 de abril, domingo às 14h30 
 
 
Sobre o Educativo MCB  
O Educativo MCB propõe práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar para que os 
visitantes assumam o papel de investigadores, pesquisando os conteúdos que o museu oferece 
em uma perspectiva contemporânea. A ideia é criar desafios para que os participantes das 
atividades educativas levantem questões a partir de suas próprias experiências e descubram 
novos sentidos ao relacionar a visita ao MCB com suas vidas. Visitas em grupos – como de 
instituições sociais e de ensino – 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.  
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu 
do país especializado em arquitetura e design. A programação contempla exposições 
temporárias e de longa duração, além de uma agenda com debates, palestras e publicações 
que contribuem na formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, 
habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre as inúmeras 
iniciativas do MCB, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal reconhecimento do segmento 
no país, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, cujo objetivo é resgatar e preservar 
a memória sobre a diversidade do morar do brasileiro. 
 
 
MUSEU DA CASA BRASILEIRA 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: (11) 3032-3727 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
Ingressos: R$ 8 e R$ 4 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos 
| Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada 
Gratuito aos finais de semana e feriados 

mailto:agendamento@mcb.org.br


Acesso a pessoas com deficiência 
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br | www.mcb.org.br    

 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 
 
Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br 
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