


a escola vai ao 
museu 



museu
hering

Somos um espaço histórico-cultural, mantido pela Fundação

Hermann Hering, com intuito de preservar, pesquisar e

comunicar o que designamos como patrimônio cultural da

Companhia Hering, discutindo temas transversais ligados à

memória da indústria têxtil, especialmente na região do Vale

do Itajaí.

Nosso ambiente é multiuso, criativo, crítico e moderno, onde

associamos as referências históricas com o conceito de

inovação pois acreditamos que o olhar para o passado pode

contribuir para transformar a contemporaneidade.



33.708sendo

Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e II, 

Ensino Médio, 

Ensino Técnico e Universidades

+ de  160mil VISITANTES

PÚBLICO ESCOLAR
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É um projeto do Museu Hering, com incentivo do PRONAC
(Programa Nacional de Apoio à Cultura), que visa facilitar o
acesso dos estudantes da rede pública de ensino e
instituições de assistência social de Blumenau ao nosso
espaço histórico-cultural.

Em 2020, em parceria com Secretaria Municipal de
Educação e a Cooper, estamos disponibilizando 30
translados para facilitar o acesso de estudantes.

a escola 
vai ao 
museu



temas educativos abordados

Colonização/imigração



Organize-se: Inclua a visita ao Museu Hering no seu
planejamento escolar. Orientamos os educadores a
introduzir as temáticas abordadas pelo museu em sala de
aula, tornado a visita parte do cronograma escolar.

Agende: Entre com contato conosco para agendar a visita
da sua turma. As ações educativas costumam durar em
média 2h, considerando 15 min para lanche.
Horários de atendimento educativo:
Matutino: 8h30 – 11:30; Vespertino: 13:30 – 17:00

prepare-se!



Dê continuidade em sala: Aproveite os assuntos abordados na
visita ao museu para aprofundar as temáticas em sala de aula.
Caso desenvolva com seus estudantes trabalhos baseados na
visita, compartilhe conosco.

Preencha o termo de ciência e responsabilidade: Você receberá
por e-mail um termo de ciência das regras para visitação ao
museu e autorização de uso de imagens dos estudantes. O
mesmo deverá ser entregue preenchido e assinado no dia da
visita. O Museu Hering poderá realizar pesquisa pós visita e sua
participação é fundamental.

Prepare seus alunos: Instrua seus estudantes sobre o espaço
educativo que estarão visitando. A Cooper oferecerá frutas no
dia da visita, sugerimos que o grupo tragam seu alimento para
complementar o lanche.



instruções gerais e 
regras de segurança

• O professor deverá acordar com o museu o local de partida do transporte escolar e informar a 
necessidade, quando houver, de transporte adaptado a cadeirante.

• A instituição escolar é responsável por entregar declaração de possuir as autorizações para as visitas e 
divulgação das imagens dos alunos assinadas pelos responsáveis, cabendo a estes autorizarem, ou não, 
o uso das imagens dos menores.

• Todos os estudantes deverão estar com calçado fechado e se responsabilizarem por seu material escolar. 

• O motorista do ônibus tem permissão de fazer o transporte apenas se todos estiverem acomodados nos 
seus devidos lugares, não sendo permitido 3 alunos ocuparem o banco para 2 pessoas, respeitando a 
quantidade de passageiros, assegurando a segurança de todos conforme as Leis de trânsito.

• O uso de celular só é indicado aos professores. Sugerimos que definam estudantes responsáveis por 
registrar os momentos durante a visita orientada, e posteriormente compartilhar com os colegas.



vem com 
a gente!

e por isso, acreditamos que nosso 
papel vai muito além de uma visita! 

Museus são casas que guardam e 
apresentam sonhos, sentimentos, 
pensamentos e intuições que ganham 
corpo através de imagens, cores, sons e 
formas. Os museus são pontes, portas e 
janelas que ligam e desligam mundos, 
tempos, culturas e pessoas diferentes. Os 
museus são conceitos e práticas em 
metamorfose.




