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Uma Visita “Histórica” 

 

No dia 01 de julho recebemos a visita dos 

alunos do 4º ano da Escola de Educação 

Básica São José, acompanhados das 

professoras Flávia, Miriam e Maria Lúcia. 

Os alunos estavam aprendendo sobre a 

história do município de Corupá e neste 

contexto foi apresentada a história do 

Seminário Sagrado Coração de Jesus. As 

professoras acreditaram que seria um 

aprendizado diferenciado se os alunos 

fossem conhecer pessoalmente o local. Foi 

contatada a equipe do museu que elaborou 

uma proposta de visita centrada na 

historicidade do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos durante a visita no espaço externo 

 

Na visita foi realizado inicialmente um 

percurso pelo espaço externo, evidenciando 

a cronologia de construção, bem como, usos 

e significados. Depois de caminhar e 

observar, os alunos foram direcionados a um 

auditório, onde, através de projeção foram  

 

 

apresentadas fotografias que retratam parte 

da história do Seminário, contextualizando e 

evidenciando as ligações entre este e a 

cidade de Corupá.  

Como falávamos da história do Seminário, 

não poderíamos esquecer o Museu, que está 

diretamente ligado à história da instituição e 

de quem aqui viveu, então, para finalizar, os 

alunos visitaram a exposição histórica, que 

ilustrou o que já vinha sendo apresentado 

aos alunos, e a exposição de taxidermia que 

retrata a própria história do Museu e seu 

fundador. A visita no Museu foi um dos 

momentos mais esperados pelos 

alunos.

 

Visitando a exposição histórica do museu 

 

Protetores Ambientais em Ação 

 

A Polícia Militar Ambiental (PMA) 

desenvolve o Programa de Educação 

denominado: Protetor Ambiental. Este projeto 

tem por ideal aproximar o público 

adolescente da PMA, bem como, “fomentar a 

prevenção de ilícitos ambientais”. 
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Durante o curso, os alunos tem aulas 

práticas em contato com diferentes 

ambientes, e neste ano, uma das viagens de 

estudos incluiu o Museu Irmão Luiz. 

Assim, no dia 15 de julho e 05 de outubro, 

os estudantes foram recebidos no Paraíso do 

Irmão Luiz (espaço de educação ambiental). 

A proposta aplicada a estas visitas teve, 

como princípio, uma apresentação do 

histórico do Paraíso e do Museu. Ainda, 

nestas aulas expositivas, foi explicada a 

técnica de taxidermia e sua importância para 

o conhecimento das espécies. 

Ao final, a atividade prática foi o momento 

de maior troca: os protetores reunidos em 

grupos tiveram que encontrar na trilha 

“pegadas” de mamíferos e discorrer na ficha 

técnica, sobre as características da espécie 

(tal ficha foi elaborada para esta dinâmica e 

assemelha-se a ficha utilizada na coleção 

zoológica) e sua aplicação teve o objetivo de 

atrelar a prática de campo ao conhecimento 

técnico empregado ao museu. 

 

 

Alunos da PMA durante a prática no 

Paraíso do Irmão Luiz 

 

Após o término da prática, os grupos 

foram direcionados à exposição de 

taxidermia, onde puderam conferir qual 

animal era respectivo a sua “pegada” 

encontrada na trilha. Para o contentamento 

de todos os participantes, a maioria acertou 

ou chegou muito perto em sua classificação. 

 

Alunos da PMA conferindo a exposição 

de taxidermia 

 

O Seminário como Roteiro de Inverno 

 

Neste ano, a RBS TV apresentou no 

Jornal do Almoço uma série de reportagens 

sobre locais de lazer para visitar na estação 

do inverno. Um dos roteiros exibidos incluiu a 

cidade de Corupá. O seminário e seus 

espaços também foram indicados como 

pontos de turismo (sua capela, seus jardins) 

e o museu. A matéria foi ao ar no dia 16 de 

julho e pode ser conferida através deste link: 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-

do-almoco/videos/t/edicoes/v/roteiros-de-

inverno-vai-a-corupa/5169069/.  

 

Outubro Rosa e Novembro Azul 

 

No mês de Outubro, o Museu em parceria 

com a Rede Feminina de Combate ao 

Câncer de Jaraguá do Sul, participou da 

campanha pelo combate ao câncer de mama 

que ocorre em todo o país, o Outubro Rosa. 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/roteiros-de-inverno-vai-a-corupa/5169069/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/roteiros-de-inverno-vai-a-corupa/5169069/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/roteiros-de-inverno-vai-a-corupa/5169069/
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A loja do Museu foi o único ponto de 

venda das camisas, bonés e broches da 

campanha no município. Todos os recursos 

alcançados com a venda de camisas são 

revertidos em ações e investimentos pela 

Rede Feminina no combate ao câncer. As 

vendas na lojinha totalizaram R$2.375,00, 

integralmente repassados à entidade. 

Já no mês de novembro foi a vez da 

conscientização da prevenção para os 

homens, através da campanha Novembro 

Azul, onde em parceria com a Sociedade 

Sem  Câncer de Jaraguá Do Sul o museu 

auxiliou através da venda de camisas e 

broches. As vendas na lojinha totalizaram 

R$610,00, integralmente repassados á 

entidade. 

Através da divulgação e durante a venda 

dos produtos das campanhas buscou-se 

divulgar a importância da prevenção no 

combate ao câncer de mama e de próstata.  

 

É Natal no Museu! 

 

O tempo de advento no museu foi 

marcado pela interação do público com os 

espaços organizados e enfeitados para 

celebrar o natal. 

 Os visitantes puderam visualizar algumas 

peças natalinas do acervo e também deixar 

um recado no mural interativo. Na sala anexa 

da lojinha do seminário a árvore de natal 

também ficou repleta de mensagens e 

felicitações. Aproveitamos para desejar à 

todos os leitores do informativo do museu, 

um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 

 

 

Museu em Números 

 

Durante o ano de 2016, o museu atendeu 

a públicos diferenciados com visitas 

monitoradas. As visitas monitoradas 

representadas no gráfico a seguir indicam o 

atendimento a grupos da melhor idade, 

escolas e demais grupos, que são realizadas 

sob agendamento. As visitas do “público 

geral” representam o fluxo do museu aos 

domingos. 

 

Gráfico do fluxo de visitantes do museu. 

Visitas do público geral: 2949 (69%). Visitas 

monitoradas: 1317 (31%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONTECE NO MUSEU: 

Exposições de Longa Duração 
 

Histórica: Seminário de Corupá: Fé, Construção, Formação 
e Recanto de Paz 

Taxidermia Artística: Coleção Zoológica 
 

Horário de funcionamento: 
 

Segunda-feira: fechado. 
Terça-feira a Sábado: sob agendamento prévio para grupos. 

Domingos: das 12h30min às 17h00min. 
 

O Museu já está em recesso e retorna suas atividades 
normais dia 22/01/2017! 
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