
Público visitante dos museus da 3ª RM

 

 

Os meses de maior ocorrência de visitantes couberam

na 3ª RM. Já, os de menor visitação, a julho e dezembro, 

escolares. O Museu Zoobotânico 

Regional, ambos de Passo Fundo, corresponderam às instituições que mais receberam 

visitantes no semestre. Outubro foi o mês de maior visitação para o Museu Zoobotânico. 

Lá se desenvolveram atividade de visitas guiadas

mostra de vídeo. Tal iniciativa atraiu um público de mais de 3 mil visitantes para este 

mês. Agora, para o Museu Histórico Regional, a 

agosto com suas exposições 

grupos de diversos países durante o Festival de Folclore de Passo Fundo.
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Público visitante dos museus da 3ª RM

2º Semestre / 2018 

Os meses de maior ocorrência de visitantes couberam aos meses de agosto e setembro 

Já, os de menor visitação, a julho e dezembro, períodos distintos de férias 

O Museu Zoobotânico Augusto Ruschi – Muzar e o Museu Histórico 

Regional, ambos de Passo Fundo, corresponderam às instituições que mais receberam 

Outubro foi o mês de maior visitação para o Museu Zoobotânico. 

idade de visitas guiadas, exposições itinerantes e oficinas de 

mostra de vídeo. Tal iniciativa atraiu um público de mais de 3 mil visitantes para este 

Agora, para o Museu Histórico Regional, a atração de seu maior público 

com suas exposições extramuros, as visitas guiadas às escolas e o atendimento a 

grupos de diversos países durante o Festival de Folclore de Passo Fundo.
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aos meses de agosto e setembro 

períodos distintos de férias 

Muzar e o Museu Histórico 

Regional, ambos de Passo Fundo, corresponderam às instituições que mais receberam 

Outubro foi o mês de maior visitação para o Museu Zoobotânico. 

, exposições itinerantes e oficinas de 

mostra de vídeo. Tal iniciativa atraiu um público de mais de 3 mil visitantes para este 

tração de seu maior público se dá em  

visitas guiadas às escolas e o atendimento a 

grupos de diversos países durante o Festival de Folclore de Passo Fundo. 

Dezembro

1.287



 

Público Visitante dos Museus do 

Dados comparativos mensais do 2º Semestre 2017

 

O segundo semestre de 2018, 

público visitante superior apenas nos meses de agosto e setembro. 

absolutos, no entanto, os dados praticamente se 

com aproximadamente 27 mil 

 

Agradecemos às instituições que contribuíram com os seus dados:

Museu  Olivio Otto  - Carazinho

Museu Municipal de Lagoa dos Três Cantos 

Museu Histórico Regional -

Museu de Artes Visuais Ruth Schneider 

Museu Zoobotânico Augusto Ruschi 

Museu das Pedras Preciosas e Mineralogia Egisto Dal Santo 
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Público Visitante dos Museus do 3ª RM

Dados comparativos mensais do 2º Semestre 2017

 

018, em relação ao mesmo período de 2017, 

público visitante superior apenas nos meses de agosto e setembro. 

os dados praticamente se equipararam, ficando os dois períodos 

nte 27 mil visitantes. 

Agradecemos às instituições que contribuíram com os seus dados: 

Carazinho 

Museu Municipal de Lagoa dos Três Cantos – Lagoa dos Três Cantos 

- Passo Fundo 

e Artes Visuais Ruth Schneider - Passo Fundo 

Museu Zoobotânico Augusto Ruschi – Muzar - Passo Fundo    
Museu das Pedras Preciosas e Mineralogia Egisto Dal Santo - Soledade
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RM 

Dados comparativos mensais do 2º Semestre 2017 / 2018 

 

em relação ao mesmo período de 2017, apresentou um 

público visitante superior apenas nos meses de agosto e setembro. Em números 

, ficando os dois períodos 

Soledade   

Dezembro
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