
 

 

Ateliê traz clima de Carnaval para o Museu da Casa 

Brasileira 

A atividade ‘O que você folia na Faria? com o Educativo MCB acontece no dia 

11 de fevereiro, das 10h às 13h 

 

Foto: Gabriel Melhado 

O Museu da Casa Brasileira, instituição administrada pela Fundação 

Padre Anchieta, promove no dia 11 de fevereiro, sábado, das 10h às 13h, o ateliê 

“O que você folia na Faria?”, uma oficina para a produção de fantasias e 

adereços carnavalescos que ocupará o jardim e o terraço da instituição. Para 

participar basta se inscrever pelo site do Museu.  

Todo o material destinado para a produção dos adereços, composto 

majoritariamente de reciclados e sucatas, será gratuitamente oferecido para os 

participantes e, de qualquer modo, serão aceitos e bem-vindos materiais trazidos 

pelo público, que ao final poderá levar sua fantasia para as ruas.                

O ateliê ocorrerá em concomitância com a ação Casa Na Praia, uma 

pequena praia artificial criada também no jardim do Museu, onde é possível 

brincar e realizar piqueniques. A equipe do educativo recomenda as pessoas 

interessadas na ação que tragam lanches, cangas, brinquedos, coolers para sucos 

e troca de roupas para as crianças.   

 



Confira as exposições em cartaz 

Depois da atividade com o Educativo MCB, conheça as exposições em 

cartaz: ‘A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado’ ‘35º Prêmio Design MCB’, 

‘Concurso do Cartaz’, ‘Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo 

MCB’ e ‘Esculturas Lúdicas – Sara Rosenberg’. 

 

SERVIÇO: 

“O que você folia na Faria?” | Barracão de Carnaval com o Educativo 
MCB  
11 de fevereiro, sábado 
Das 10h às 13h 
Inscrições pelo site do Museu. 
*Com inscrição prévia para garantir gratuidade na atividade (com 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 

https://mcb.org.br/pt/programacao/exposicoes/a-casa-e-a-cidade-colecao-crespi-prado/
https://mcb.org.br/pt/programacao/exposicoes/mostra-35o-premio-design-mcb/
https://mcb.org.br/pt/programacao/exposicoes/mostra-remanescentes-da-mata-atlantica-acervo-mcb/
https://mcb.org.br/pt/programacao/exposicoes/mostra-remanescentes-da-mata-atlantica-acervo-mcb/
https://mcb.org.br/pt/programacao/exposicoes/mostras-esculturas-ludicas-sara-rosenberg/
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRm1jYi5vcmcuYnI6MTcxNDgxNjY1OTpqYXF1ZWxpbmVsaW1hQG1jYi5vcmcuYnI6OWFkYzM4
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGbWNiX29yZyUyRjoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjpkMGE2MDQ=
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20lMkZtdXNldWNhc2FicmFzaWxlaXJhJTJGOjE3MTQ4MTY2NTk6amFxdWVsaW5lbGltYUBtY2Iub3JnLmJyOjU5NTczZA==
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnR3aXR0ZXIuY29tJTJGbWNiX29yZzoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjpmNDE3ZTc=
https://www.youtube.com/channel/UCkelfiskkftaAh1QIls5HZg?view_as=subscriber
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5saW5rZWRpbi5jb20lMkZjb21wYW55JTJGbXVzZXVjYXNhYnJhc2lsZWlyYSUyRjoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjo0MzBmMDA=
mailto:jaquelinelima@mcb.org.br


  
Fundação Padre Anchieta - Rádios e TV Cultura 
Alexani Barbosa 
(11) 2182-3543 | alexanibarbosa@tvcultura.com.br 
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