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Projeto da EMEI Dona Leopoldina com MCB vence 
Prêmio Territórios Educativos  

'Escola e Museu: uma experiência possível e necessária', que deu origem à ‘Casa na 
Árvore’ (foto), é premiada neste sábado, dia 25 de novembro, a partir das 9h00 

 

 
Foto: divulgação MCB 

 
Premiação: 25 de novembro, a partir das 9h00 - gratuito 

Local: Instituto Tomie Ohtake 
 
 
No dia 25 de novembro, a partir das 9h00, a EMEI Dona Leopoldina e o Museu da Casa 
Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, receberão o Prêmio 
Territórios Educativos, uma iniciativa do Instituto Tomie Ohtake, com parceria da Secretaria 
Municipal de Educação e patrocínio da Estácio. A ação busca reconhecer e fortalecer 
experiências pedagógicas que explorem oportunidades educativas do território onde a escola 
está inserida, integrando os saberes escolares e comunitários. 
 
A premiação refere-se ao projeto “Escola e Museu: uma experiência possível e necessária”, 
desenvolvido há três anos pela EMEI Dona Leopoldina em conjunto ao Museu da Casa 



Brasileira, que busca aprofundar a discussão sobre a arte e o fazer artístico dos alunos. A partir 
desses estudos, as crianças e os professores da escola passaram a desenvolver curadorias 
conjuntas para a realização de exposições de desenhos produzidos pelos pequenos. 
 
“Dessa forma, nasceu a ‘Casa na Árvore’, inaugurada em 11 de novembro. O projeto 
arquitetônico contou com a contribuição do MCB, que também colaboraram no detalhamento 
e incorporação de elementos da casa brasileira à proposta, com a participação da comunidade 
para sua construção”, explica Carlos Barmak, coordenador do Educativo do Museu. 
 
Programação - evento de encerramento do Prêmio Territórios Educativos 
- 9h00 - Premiação; 
- 10h00 - Exibição dos 10 vídeos dos projetos premiados; 
- 12h00 - Ação poética realizada pelos professores, alunos e comunidade; 
- 13h00 - Visita na exposição Julio Le Parc: Da Forma À Ação. 
 
Local 
Instituto Tomie Ohtake 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - Pinheiros - São Paulo - SP 
 
Informações 
http://premioterritorioseducativos.org/  
 
Conheça o manifesto ‘Sonhos e Realidades’, escrito pela EMEI Dona Leopoldina, sobre a ‘Casa 
na Árvore’: 
 

SONHOS E REALIDADE 
 

“Como se constrói uma casa? 
Por onde se começa? 

Antes da madeira, das telhas, é preciso que haja um desejo. 
Aquele momento quando alguém diz: 

“Que bom seria se eu tivesse uma casa!” 
Se o desejo bate forte, ele se transforma em Sonho. 

O Sonho é quando o desejo fica visível: a casa será amarela, terá uma varanda com rede… 
Essa casa é um Sonho. Mas não se pode morar numa casa sonhada. 

Os sonhos sozinhos são fracos. 
Aí, para transformar a casa sonhada em casa de verdade, 

o Sonho chama em seu socorro a Inteligência. 
A Inteligência é o poder que torna possível a realização dos Sonhos. 

Quando muitas pessoas sonham juntas, o mesmo sonho dessa grande casa, 
chamada país, temos um povo. 

É o povo que constrói a casa e o país. 
Esta é uma das missões da educação: formar um povo. Ou seja, ajudar as pessoas a sonhar 

Sonhos comuns para que, 
juntas, possam construir uma casa, um país.” 

(Rubem Alves) 
 

Sonhamos muito: crianças, pais, educadores, comunidade, e principalmente vocês, nossos 
parceiros. Transformamos nosso Sonho em realidade, a Casa na árvore . 

Agora só falta transformarmos nosso país em um lugar melhor, mas isso depende de cada um 
de nós! 

Se deseja, sonhe, 

http://premioterritorioseducativos.org/


Se sonha, realize! 
Mãos a obra! 

 
Equipe da EMEI Dona Leopoldina 

 
 
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. 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h00 às 18h00 
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (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 
Acessibilidade no local 
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br | www.mcb.org.br   

mailto:agendamento@mcb.org.br
http://www.mcb.org.br/


 
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Suzana Gnipper – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Jaqueline Caires – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao2@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 
Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
Marina Teles – (11) 3339-8164 | mteles@sp.gov.br  
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