
 
 

Museu da Casa Brasileira oferece atividade especial 
para comemorar o aniversário de São Paulo 

 
Além da oficina ‘Casa na praia’, os visitantes podem conferir as exposições em 

cartaz 
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No dia 25 de janeiro, quarta-feira, o Museu da Casa Brasileira, 

instituição administrada pela Fundação Padre Anchieta, promoverá, para 
comemorar os 469 anos da cidade de São Paulo, a oficina ‘Casa na praia’ no 
jardim da instituição. A atividade acontecerá das 11h às 16h e, para participar, 
basta se inscrever pelo site: mcb.org.br.  
  

A oficina gratuita será uma ação colaborativa de criação/instalação de uma 
praia, com direito a areia, água, jogos e brincadeiras, e o que mais a imaginação 
vislumbrar materializar. Crianças e adultos de todas as idades estão convidados 
a trazer objetos, cadeiras de praia e brinquedos para a composição deste cenário 
vivo. 
  



A criação da praia se iniciará às 11h e seguirá até as 16h. Para participar, 
o Educativo MCB recomenda tanto o uso de roupas confortáveis quanto ter uma 
opção de troca de roupa para as crianças. 
  
  
Exposições em cartaz 

Destaque para a exposição ‘A Casa e a Cidade – Coleção Crespi 
Prado’ que apresenta as transformações urbanas da cidade na primeira metade 
do século 20, já que os primeiros moradores do Solar Fábio Prado que hoje abriga 
o MCB, o casal Renata Crespi e Fábio Prado, foram protagonistas nas mudanças 
históricas, culturais e urbanísticas de São Paulo. 
  

Para fechar o feriado no Museu, vale aproveitar a visita para conhecer as 
exposições ‘35º Prêmio Design MCB’, ‘Concurso do 
Cartaz’, ‘Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB’ e ‘Esculturas 
Lúdicas – Sara Rosenberg’. 
  
SERVIÇO: 

Oficina Casa na Praia com o Educativo MCB 

25 de janeiro, quarta-feira 

Das 11h às 16h 

Inscrições pelo site do Museu. 
*Com inscrição prévia para garantir gratuidade na atividade (sem limite de pessoas). 

  
VISITAÇÃO 

Museu da Casa Brasileira 

De terça a domingo, das 10h às 18h, com exceção da sexta-feira, que 
tem horário estendido até 22h 

Av. Brig. Faria Lima, 2.705 – Jardim Paulistano, SP 

Próximo à estação Faria Lima da Linha Amarela do Metrô. 
Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) 

Sexta-feira, entrada gratuita 

Acessibilidade no local | Bicicletário com 40 vagas 

  
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, administrada pela Fundação Padre Anchieta, 
dedica-se, há 52 anos, 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 que possui também atividades do serviço educativo, debates, 
palestras e publicações contextualizando 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 realizada desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e 
preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.  

 



Site do MCB 
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
 
Informações para imprensa 
Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires Lima 
(11) 3026-3910 | (11) 98250-7361 | jaquelinelima@mcb.org.br 
  
Fundação Padre Anchieta - Rádios e TV Cultura 
Alexani Barbosa 
(11) 2182-3543 | alexanibarbosa@tvcultura.com.br 
 
 
 

https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRm1jYi5vcmcuYnI6MTcxNDgxNjY1OTpqYXF1ZWxpbmVsaW1hQG1jYi5vcmcuYnI6OWFkYzM4
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