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Museu da Casa Brasileira e Boeing oferecem oficina
Experimentando Design durante as férias de julho

Foto: divulgação MCB

Durante as férias de julho, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, em parceria com a Boeing, realizam a oficina ‘Experimentando Design’,
que fomenta o aprendizado sobre as questões de design envolvendo a engenharia e a
criatividade no setor de aviação. A atividade ocorre em paralelo à exposição ‘design na aviação
brasileira’, e convida crianças, pais e professores a inventar, refletir e experimentar soluções
tecnológicas para o futuro, todos os sábados de julho às 14h30, com inscrições gratuitas pelo
e-mail agendamento@mcb.org.br.
Baseadas na metodologia multidisciplinar STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics, em inglês), os participantes aprenderão a criar brinquedos que divertem e
ensinam, como modelos de aviões de papel que possam voar por vários metros, um
helicóptero que possa voar transportando um poema e um foguete para realizar testes de
lançamento.
“A ideia das oficinas é, por meio da experimentação, promover a compreensão dos processos
envolvidos nas possibilidades de soluções para as questões da aviação trazidas pelo design”,
explica Miriam Lerner, diretora geral do MCB.
A indicação etária da oficina é a partir de 6 anos. Crianças devem, obrigatoriamente, estar
acompanhadas por um responsável. A atividade segue acontecendo todos os sábados, até o
dia 19 de agosto.
A exposição ‘design na aviação brasileira’ tem visitação até o dia 20 de agosto e mostra o
universo de criação do design nacional para artefatos concebidos para voar, realizada em
parceria com o Instituto Embraer, com parceira institucional da Força Aérea Brasileira e
patrocínio da Goodyear, Saab, United Technologies e Boeing.
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Atividades na calçada
Já na calçada do Museu da Casa Brasileira, ocorrerão oficinas extra-muros do Museu, que são
realizadas de forma a ativar o espaço público e criar um vínculo inicial com a instituição. Veja o
calendário no serviço abaixo.
SERVIÇO
Oficina ‘Experimentando design’
Aos sábados, das 14h30 às 16h30:
01, 08, 15, 22, 29 de julho
05, 12, 19 de agosto
Inscrições gratuitas (vagas limitadas) por e-mail agendamento@mcb.org.br ou telefone 11
3026-3913.
Indicação etária: a partir dos 6 anos (crianças devem estar acompanhadas por um responsável)
Oficinas na calçada
- quartas-feiras, 5 e 19 de julho, às 10h30: ‘Desenho sua casa’
Artistas-educadores do MCB desenham a casa dos participantes a partir de uma descrição ou
fotografia. O desenho original é levado com o participante.
- quartas-feiras, 12 e 26 de julho, às 10h30: ‘As palavras e as casas’
A partir de relatos afetivos relacionados ao morar, a equipe de artistas-educadores do MCB
elabora transcrições poéticas com máquinas de escrever.
- quintas-feiras, 6 e 20 de julho, às 13h: ‘A casa bordada’
Artistas-educadores do MCB oferecem noções básicas de bordado em tecido a partir de
imagens do acervo do MCB e de lembranças de objetos domésticos.
- quintas-feiras, 13 e 27 de julho, às 10h30: ‘Que objeto é esse?’
A oficina propõe o desenho de observação de objetos de uso cotidiano na casa brasileira.
design na aviação brasileira
Visitação: até 20 de agosto
Informações sobre a exposição aqui
Sobre o Museu da Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira, 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 do MCB contempla exposições
temporárias e de longa duração, com uma agenda com base em debates, palestras e
publicações que contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento
crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade
urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design
MCB, principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do
Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano
Telefone: (11) 3032-3727
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Visitação
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) a partir de 1º/07 | 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
Acessibilidade no local
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
Damaris Rota – (11) 3339.8308 | drota@sp.gov.br
Gabriela Carvalho – (11) 3339.8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br

