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Inovação e Empreendedorismo no Turismo Rural 

Viva Ciranda, de mãos dadas pelo turismo comunitário 

 

Anelise Falk Rosa1 

 

Resumo: O Projeto Viva Ciranda foi criado por iniciativa da Fundação Turística de Joinville, com 
objetivo de ampliar a demanda turística das propriedades rurais inseridos no segmento de Turismo 
Rural da Região de Joinville, por meio do Turismo Pedagógico. Oferecer a crianças e adolescentes a 
oportunidade de conhecer o modo de vida no campo, além de proporcionar a vivência do cotidiano 
rural constituiu-se no atrativo do Projeto. As atividades pedagógicas são feitas in loco, com visitas a 
propriedades localizadas na Região Rural de Joinville nas comunidades do Piraí, Dona Francisca, 
Quiriri, Estrada da Ilha e Estrada Bonita. Divididas em temas-chave – água e meio ambiente, flores, 
pequenos animais, cavalos, produção de mel e melado, ervas medicinais, produção de pães, doces e 
geléias, arrozeiras – as propriedades rurais também propõem atividades educativas e recreativas 
referentes ao meio ambiente e à agricultura.  Os estudantes, ao aliarem a prática à teoria da sala de 
aula, têm chance de aprimorar seus conhecimentos e agregar novos saberes relacionados à 
realidade rural. O projeto, ao mesmo tempo, estimula o desenvolvimento local e a sustentabilidade 
das áreas rurais.  O projeto, inicialmente visa atender crianças e jovens; no entanto, as práticas de 
vivência também podem ser aplicadas a adultos e idosos. Iniciado no ano de 2010, o Projeto Viva 
Ciranda conta com a parceria da Associação do Turismo Eco-Rural de Joinville, Secretaria Municipal 
de Educação e Ministério do Turismo, que permitindo a estruturação das propriedades, as 
capacitações dos agricultores e técnicos envolvidos, a locomoção das crianças até as propriedades, a 
capacitação pedagógica dos agricultores para atividade de turismo pedagógico, a realização de 
seminários, a confecção de materiais de divulgação, além das ações de sensibilização ambiental e 
cidadania.  Atualmente, participam do projeto 13 (treze) propriedades, algumas em fase de 
estruturação e outras já atuando desde 2010. A cidade de Joinville está numa localização geográfica 
estratégica, próxima a várias cidades urbanizadas, com grande concentração de escolas, facilitando 
divulgação e promoção do Projeto. Somente na cidade de Joinville, temos um universo de 90.608 
estudantes no ensino infantil e fundamental (foco do projeto), garantindo uma demanda turística 
estratégica para estas propriedades. O Projeto tem tido relevância também na educação ambiental de 
crianças e adultos, que ao realizarem as atividades desenvolvidas nas propriedades rurais, 
constroem atitudes positivas de cunho preservacionistas, conservacionistas e de valorização das 
comunidades rurais.  

 

 

2. Problemas / objetivos 

 

Localizado na região Sul do País, o município de Joinville é considerado pólo da 

microrregião nordeste do Estado de Santa Catarina, responsável por 20% das exportações 
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do estado. Grande parte da atividade econômica provém do setor industrial, principalmente 

nos setores metal-mecânico, têxtil, plástico, metalúrgico, químico e farmacêutico.   

A área de Joinville é de 1.134,03 km2, sendo 915,18km2 de área rural e 218,85 km2 

de área urbana, divididos entre a sede e o distrito de Pirabeiraba. 

De acordo com os dados do Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população da cidade é de 509.293 habitantes em 2010, equivalendo a 

8,24% da população do estado. Joinville configura-se, desta forma, como a cidade mais 

populosa de Santa Catarina; e cabe também destacar que a população do município 

concentra-se principalmente na área urbana. 

Apesar de Joinville apresentar índices de desenvolvimento satisfatórios, como no 

caso do IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) que em 2000 colocou a 

cidade na 4ª. posição do estado com o índice de 0.857, os rumos de seu desenvolvimento 

preocupam gestores públicos e a sociedade civil organizada.  

 Segundo dados do IBGE relacionados ao Mapa de Pobreza e Desigualdade dos 

Municípios Brasileiros - 2003, a incidência de pobreza em Joinville atinge 28% da população 

do município. Identificam-se vários focos de pobreza e desarticulação social na cidade, 

principalmente nos bairros Paranaguamirim, Morro do Meio, Parque Joinville e Jardim 

Paraíso. Estes bairros concentram as pessoas que migram para a cidade, apresentando 

problemas acentuados de geração de trabalho e renda, moradia, escolaridade, problemas 

ambientais (especialmente devido à falta de saneamento e ao destino inadequado do lixo), 

dentre outros.  

 Na área rural o foco da preocupação é outro. Em Joinville, como na maioria dos 

municípios brasileiros, o setor agropecuário vem passando nos últimos anos, por uma 

profunda reestruturação. Além da modernização dos sistemas produtivos que suprimem o 

modelo tradicional baseado na pequena propriedade familiar, a especulação imobiliária vem 

tomando cada vez mais espaço nas áreas rurais. 

 Os produtores estão enfrentando novos desafios, principalmente no que se refere à 

Iegislação ambiental e sanitária, tributação, acesso a linhas de crédito, necessidade de 

constante capacitação, escala de produção, alto custo dos insumos, etc.  

 Neste cenário, o desafio colocado para a gestão pública constitui-se na geração de 
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oportunidades aos agricultores familiares de Joinville, principalmente os jovens para que 

possam implementar iniciativas de geração de renda de fontes não agrícolas em suas 

propriedades.  

 Além disso, melhorar as condições de vida nos bairros com menor IDH da cidade 

também é um desafio. Visar uma educação de maior qualidade através de vivências e 

atividades de educação ambiental na área rural têm sido apontada com estratégica para 

ações mais efetivas, neste sentido, à longo prazo. 

 Joinville apresenta também um enorme potencial para a atividade de turismo 

pedagógico, haja visto que apresenta um total de 90.608 alunos distribuídos em 589 

escolas, e por localizar-se a menos de 200 Km de Curitiba e Florianópolis, outros dois pólos 

importantes de ensino e consequentemente potenciais cliente para o produto desenvolvido. 

 Desta forma, em 2010 a Fundação Turística de Joinville, em parceria com a 

Secretaria Municial de Educação, deram início ao Projeto Viva Ciranda, contribuindo com a 

geração de renda, conscientização ambiental e cidadania entre os envolvidos. 

 

3. Público Alvo Estimado 

 

  O Público do Viva Ciranda vai de zero à cem anos; são crianças e jovens das 

escolas municipais, estaduais e privadas de Joinville e região; professores, acadêmicos, 

técnicos, grupos de melhor idade, comunidade em geral e turistas oriundos de outras 

cidades e estados. 

Com o intuito de estimular o fomento ao Turismo Rural, inicialmente focamos nas 

visitas escolares e no público infantil; visando atrair a atenção da comunidade em geral para 

o grande potencial turístico que a área rural dispõe e oportunizar aos moradores da área 

urbana outras formas de lazer, unindo a contemplação das belezas naturais ao consumo de 

produtos coloniais, instigando a preservação do meio Ambiente e a valorização do homem 

do campo e do agricultor.  

 

4. Plano de trabalho 

 



 

 4 
 

A proposta básica do Projeto Ciranda Viva é a realização de ações de educação 

ambiental tendo como suporte a vivência prática em propriedades rurais, junto com atores 

sociais que vivenciam cotidianamente em seu trabalho e lazer, o meio ambiente.   

 A realização de saídas de campo auxilia no processo ensino-aprendizagem, com 

atividades extraclasse no contra turno escolar que oferecem aos educadores e aos 

educandos a oportunidade de vivenciar o que foi trabalhado em sala de aula, unindo o 

conhecimento teórico à prática.  

        Através da vivência na área rural, as crianças e jovens tem a oportunidade de 

apreender sobre a preservação ambiental; a importância dos cuidados com o solo e com os 

recursos hídricos, e valorizar o consumo de alimentos orgânicos, em busca de uma 

alimentação saudável. Outra vertente que também é explorada durante as visitações as 

propriedades rurais, remete as profissões associadas à terra e ao meio ambiente; 

possibilitando que os jovens tomem conhecimento de sua importância e da necessidade 

crescente destes profissionais no mercado de trabalho; tais como: Engenheiro Ambiental, 

Engenheiro Sanitarista, Agrônomo, Veterinário, Produtor Agrícola, Agricultor, Guarda 

Florestal, Condutor Rural, Guia de Turismo, entre outras.   

 

5. Soluções e estratégias adotadas 

 

a) Fase inicial 

O Projeto Viva Ciranda possui foco no desenvolvimento do turismo pedagógico em 

propriedades rurais, gerando trabalho e renda para agricultores familiares envolvidos e 

oportunizando a crianças e jovens de escolas públicas e privadas da cidade, atividades de 

educação ambiental e cidadania.  

 

Para isso, foram realizadas as seguintes ações:  

Meta 1: Identificando e preparando as propriedades rurais. 

 

Etapa 1 - Diagnóstico: a equipe da Fundação Turística realizou visitas em várias 

propriedades identificadas como potenciais, aplicando um formulário de diagnóstico o qual 
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identificou a localização, infraestrutura, produção associada, acessibilidade e o tema a ser 

abordado nas atividades pedagógicas. 

 

Etapa 2 - Definição de integrantes do projeto: após a análise dos formulário de 

diagnóstico, em 2010 foram selecionadas inicialmente seis propriedades para participar do 

projeto; e no início de 2012 foram acrescentadas mais oito, numa escala de estruturação. 

Dentre os critérios para seleção, os principais foram o interesse em receber visitantes; o 

desenvolvimento de práticas agrícolas e pecuárias com respeito ao meio ambiente nas 

propriedades rurais; a composição de um circuito pedagógico relacionado com a agricultura 

familiar e as boas práticas ao meio ambiente; levando em consideração a sustentabilidade 

local. 

 

Etapa 3 - Consultoria para o desenvolvimento de atividades pedagógicas: cada 

propriedade recebeu a visita de uma Pedagoga que, a partir da atividade desenvolvida pela 

família, propôs o desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas; sugerindo materiais 

de apoio (jogos, dinâmicas de grupo, brincadeiras e temas ambientais) que poderiam ser 

desenvolvidos e abordados durante a visitação.  

 

Etapa 4 - Realização de testes: após implementadas as atividades, a equipe da Fundação 

Turística de Joinville selecionou escolas municipais para realizarem os testes nas 

propriedades rurais. Para isso, as turmas escolhidas eram informadas sobre o que estariam 

conhecendo nas propriedades, (tema a ser apresentado e atividade/produção agrícola), 

possibilitando que alunos e professores pudessem unir a teoria estudada em sala de aula, à 

prática e a vivência in loco destes saberes. Outro fator de destaque foi a variação na faixa 

etária das turmas que participaram dos testes; possibilitando uma adequação da fala dos 

agricultores/proprietários rurais ao foco de interesse e ao nível de compreensão de cada 

turma; bem como uma análise mais abrangente do potencial didático-pedagógico dos roteiro 

oferecidos nas propriedades rurais. 

   

 Etapa 5 - Adequações: de posse da avaliação dos professores, da equipe técnica da 



 

 6 
 

Fundação Turística de Joinville e dos próprios agricultores, foram discutidas ações 

necessárias para a melhoria e consolidação do projeto. A análise e discussão das 

avaliações possibilita que a equipe técnica proponha a implementação de novas ações e 

atividades que venham ao encontro das necessidades apontadas; motivando inclusive a 

criação de oficinas e cursos de profissionalização e aperfeiçoamento. 

  

b) Fase de desenvolvimento 

A metodologia do projeto foi proposta da seguinte forma: 

- Meta 2: Fortalecimento da estruturação do Turismo Pedagógico de Base Comunitária de 

Joinville – Projeto Viva Ciranda. 

 

Etapa 1: Fortalecimento do Associativismo: 

Acontecem encontros mensais dedicados a troca de experiências entre os envolvidos, 

sendo fomentado o relato das experiências de organização da propriedade; o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas e recebimento dos grupos; melhores práticas, 

etc. As reuniões acontecem em forma de rodízio, prestigiando todas as propriedades, e 

durante estes encontros o grupo define normas, estabelece regras de reserva; preços; 

serviços mínimos, estratégias para promoção e comercialização do roteiro, dentre outros. 

Visando um atendimento de qualidade e sem gerar uma competitividade desigual, os 

valores dos serviços prestados são tabelados (taxa de visita e refeições). Através do projeto 

“Viva Ciranda”, em maio de 2013, foi reativada a Associação Eco Rural; e foi eleita a nova 

diretoria. O jovem, Henrique Menestrina, da propriedade Recanto das Arrozeiras, foi eleito 

como seu novo Presidente. A partir da eleição da nova diretoria, todos os associados 

passaram a ser convidados a participarem dos encontros mensais, e o “Viva Ciranda” 

passou a ser um Núcleo dentro da Associação Eco Rural; desta forma os proprietários rurais 

que trabalham com Turismo Rural passam a integrar um grupo único e voltado à interesses 

comuns. 

 

Etapa 2: Oficinas de formação para envolvidos e Curso sobre Turismo Rural. 

O projeto realizou oficinas nas temáticas de meio ambiente; recursos naturais 
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(especialmente focado no contexto de Joinville); didática/mediação de processos de ensino-

aprendizagem e organização da propriedade para o Turismo Pedagógico. 

 Foram 4 oficinas de 16 horas/aula cada e 15 participantes, totalizando 64 horas de 

capacitação que aconteceram em forma de rodízio nas propriedades rurais. 

No período de 02 de julho de 2012 até 15 de março de 2013, os proprietários rurais 

integrantes do “Viva Ciranda”, foram convidados pela Fundação Turística de Joinville a 

participar do Curso de Turismo Rural, promovido pelo Senar.  

A Pedagoga do projeto acompanhou os agricultores durante todo o curso; com o objetivo de 

motivar ainda mais o grupo e aproveitar os encontros para fortalecer o grupo. 

Ao final do curso todos os participantes receberam certificados, comprovando o 

comparecimento e aproveitamento no Treinamento em Turismo Rural, que foi composto por 

5 módulos de 16 horas cada. 

 

 

Meta 3: Apoio a ações de promoção e comercialização do Turismo Pedagógico de Base 

Comunitária. 

 

Etapa 1: Elaboração de material informativo e promocional. 

Este material foi composto por folder sobre o projeto, DVD do projeto para ações 

promocionais, cata-vento de papel, Guia do “Viva Ciranda”, banner para as propriedades 

rurais, apostila pedagógica para as escolas.  

 

Etapa 2: Realização de viagem a Rio do Sul, em maio de 2012, para participação no 

Seminário de Avaliação e Intercâmbio da Associação Acolhida na Colônia, com o intuito de 

trocar experiências e informações com os integrantes da Acolhida; bem como avaliar as 

conquistas já realizadas pelo grupo do “Viva Ciranda” e elencar novos desafios ligados ao 

Agroturismo e ao fortalecimento do Turismo Rural na agricultura familiar.  

A viagem foi realizada com técnicos da Fundação Turística (Turismólogo e Pedagoga) e 4 

agricultores integrantes do projeto; os quais tiveram a oportunidade de realizar intercâmbio 

com agricultores integrantes da Acolhida na Colônia, que já desenvolvem a atividade. O 
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grupo aproveitou para visitar e conhecer duas propriedades rurais localizadas na região; a 

Família Águida, em Lontras, e o Sítio Colina, em Presidente Nereu. 

 

Etapa 3: Realização de divulgação in loco. 

A Pedagoga do projeto visitou escolas municipais e privadas da cidade, para divulgar as 

propriedades rurais e entregar a apostila pedagógica, com a finalidade de motivar e 

incentivar os professores a agendarem visitas a área rural. 

Etapa 4: Realização de Famtour, para apresentação e divulgação das propriedades rurais 

integrantes do “Viva Ciranda”. No dia 21 de agosto de 2012, realizou-se um famtour com 

professores e coordenadores pedagógicos de 30 escolas de Joinville; e no dia 28 de agosto 

de 2012, ocorreu outro famtour destinado aos operadores/guias de turismo, agências de 

turismo e recepcionistas turísticos.  

 

c) Fase de finalização 

Meta 4: A fase de finalização do projeto está baseada na identificação e avaliação dos 

resultados obtidos (indicadores quantitativos e qualitativos).  

 

* Indicadores de resultado: 

Os resultados são bastante significativos e podem ser aqui descritos:  

- As 13 propriedades rurais integrantes do Projeto Viva Ciranda receberam a visita de 85 

escolas municipais, estaduais e privadas de Joinville, e outras 15 escolas de outras cidades 

da região também visitaram as propriedades (Barra do Sul, Jaraguá do Sul, Guaramirim, 

Timbó, São Francisco do Sul, etc.). - Foram mais de 100 visitas contabilizadas pelas 

propriedades rurais, através da ficha de agendamento; totalizando 16.700 alunos 

(março de 2012 até março de 2013). 

Cada turma é composta, em média, por 30 alunos e um professor. A faixa etária dos 

alunos varia de 4 a 14 anos.  

 

- Além destas visitas escolares contabilizadas, houve outras visitas espontâneas 

geradas através dos meios de promoção e comercialização; levando grupos de 
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jovens, grupos de melhor idade, grupos de CEI (Centro de Educação Infantil) e até 

mesmo famílias e comunidade em geral; gerando um fluxo em torno de 30.000 

visitantes. 

- O projeto beneficiou através das visitas 13 propriedades rurais distribuídas em 5 diferentes 

regiões rurais (Quiriri, Estrada Bonita, Piraí, Estrada da Ilha, Dona Francisca). 

- Foram executadas duas oficinas de capacitação totalizando 32 horas.  

- Curso de Capacitação para os proprietários rurais sobre Turismo Rural, através do SENAR, 

realizado no decorrer de 2012. (5 módulos de 16 horas cada, com certificação) 

- Foram visitados 46 estabelecimentos (escolas, agências e operadoras de turismo) em 9 

cidades diferentes localizadas num raio de 200 Km de Joinville; 

- Foram realizados 15 encontros de associativismo (janeiro/2012 até março/2013) 

totalizando 45 horas; 

- Materiais promocionais: 5 mil folders, 100 DVD´s do projeto, 5 mil cataventos de papel, 10 

mil guias das propriedades, 50 apostilas pedagógicas, 13 banners das propriedades. 

- Retomada e reativação da Associação Eco Rural, através do grupo de agricultores e 

proprietários rurais participantes do “Viva Ciranda”. A reativação da Associação aconteceu 

em uma das reuniões do grupo do “Viva Ciranda”, com a eleição da nova diretoria; composta 

por alguns integrantes do grupo, sendo o jovem Henrique Menestrina (Filho do proprietário 

do Recanto das Arrozeiras), eleito como Presidente. 

 Reativar a Associação Eco Rural, vem de encontro a necessidade de ampliação do número 

de participantes e propriedades rurais envolvidas com o Turismo Rural, além do 

fortalecimento do grupo; ocasionando um aumento na área de atuação e na abrangência 

das atividades focadas na área rural. (lazer, recreação, gastronomia, hospedagem, 

aprendizagem)  

 

- Mudança de postura adotada pelos alunos, professores e pais com relação a questão 

ambiental e a agricultura familiar;(implantação de hortas e jardins nas escolas e nas casas; 

mini-projeto sobre o óleo de cozinha “Não jogue óleo no ralo”, incentivo a reutilização de 

material reciclável, mobilização para menor produção de lixo na escola e nas casas, 

campanhas de incentivo ao consumo de alimentos saudáveis.)  



 

 10 
 

- Realização de saídas de campo com foco na educação ambiental.  

- Participação mensal, durante 2012, no anexo “AN Escola” do Jornal “A Notícia”. 12 

reportagens no Caderno Especial, com tema focado nas ações do “Viva Ciranda”.  

- O Projeto Viva Ciranda foi selecionado para compor o Manual de Boas Práticas em 

Educação Ambiental na Agricultura Familiar, dentro do bioma Mata Atlântica. O manual é 

composto por 25 (vinte e cinco) experiências bem sucedidas e com condições de serem 

replicadas em outras regiões do País. 

O Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Departamento de Educação 

Ambiental da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, realizou nos dias 

28, 29 e 30 de novembro de 2012 o “Seminário de Boas Práticas em Educação 

Ambiental na Agricultura Familiar”, em Brasília/DF. 

 

No evento foi feito o lançamento do livro "Boas Práticas em Educação Ambiental na 

Agricultura Familiar", com 25 experiências selecionadas, provenientes de todo o país.  

 

6. Avaliação 

 

A Associação de Turismo Eco-Rural e seus parceiros do “Viva Ciranda” realizam 

reunião mensal, toda 2ª quarta-feira do mês, para avaliação do andamento e impactos do 

projeto. Neste encontro eles podem propor ações corretivas e sugestões de 

adequação/ações complementares as dinâmicas, ao roteiro pedagógico, ao atendimento e 

acolhimento dos visitantes; além de trocar idéias de como implementar melhorias na infra 

estrutura e nos espaços ao ar livre, das propriedades. 

  Além disso, espera-se estabelecer um canal de comunicação efetivo com as escolas, 

no intuito de verificar o impacto das atividades na postura e atitudes dos alunos, professores 

e familiares com relação ao meio ambiente e agricultura familiar. As escolas deverão 

realizar, após cada saída de campo, uma atividade avaliativa com seus alunos. Os 

impactos/resultados das atividades previstas são socializadas nas reuniões e são avaliadas 

pelo grupo, com o intuito de estar sempre buscando o aperfeiçoamento e a 
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profissionalização no atendimento aos visitantes.  

 

7.Visibilidade do Projeto: 

 

Em setembro de 2012, uma equipe da Rede Globo de televisão, esteve em Joinville, 

realizando uma reportagem especial sobre o “Viva Ciranda”; no intuito de apresentar os 

avanços e resultados específicos obtidos junto as escolas no quesito aprendizagem e nas 

melhorias conquistas pelos agricultores com a participação no projeto. Esta matéria foi ao ar 

no dia 16 de dezembro de 2012, e gerou uma grande visibilidade ao “Viva Ciranda”, visto 

que teve abrangência nacional e até internacional.  

A equipe da Fundação Turística de Joinville avalia positivamente a repercussão da 

matéria e a oportunidade de ser alvo deste tipo de reportagem, que agrega maior 

credibilidade as ações de todos os agentes envolvidos no processo (técnicos, agricultores, 

professores); além de servir como mola propulsora para a sustentabilidade do projeto.  

A reportagem despertou em outras cidades, e outros estados, a percepção para 

explorarem turisticamente suas áreas rurais.  

Tivemos uma grande procura por informações e orientações, por parte de comunidades bem 

distantes da nossa (Tocantins, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Paraná), o que nos deixou 

bastante motivados com a possibilidade de termos nosso projeto replicado nestas regiões e 

que vem a comprovar a necessidade de mantermos o projeto cada vez mais atuante, ativo e 

auto-sustentável.  

No dia 08/03/2013, a RBS TV de Joinville, apresentou uma reportagem especial sobre 

o Dia Internacional da Mulher, destacando a importância da mulher na área rural e as 

múltiplas atividades desenvolvidas no dia a dia pelas agricultoras. A reportagem focou nas 

proprietárias rurais participantes do “Viva Ciranda”; entrevistando a apicultora Ilse Pabst, do 

Apiário Pfau, e destacando a integração existente no grupo através da participação de 

cursos de artesanato, gastronomia e capacitação para acolher os grupos de visitantes. 

 Atualmente, os maiores desafios do projeto estão na divulgação e ampliação de suas 

ações nas escolas e comunidade; e também na aquisição de materiais para melhor 

estruturação física das propriedades, que contribuirão para a qualidade no atendimento aos 
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visitantes. Para isso é de fundamental importância a manutenção das parcerias já firmadas, 

mas também a busca de novos parceiros e recursos. 

Em novembro de 2013, nos dias 28 e 29, o “Viva Ciranda” estará participando do 

Seminário de Turismo Rural, em Porto Alegre, a convite da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

 A Pedagoga do projeto, Anelise Falk Rosa, e os proprietários rurais: Ango Kersten e 

Ilse Pabst foram convidados a palestrarem no evento sobre o desenvolvimento do projeto e 

os resultados obtidos durante estes três anos de existência.  

O “Viva Ciranda” vem a cada ano conquistando mais espaço e adquirindo uma 

visibilidade e credibilidade cada vez maior, gerando bons resultados junto a comunidade 

rural, a comunidade escolar e a comunidade em geral. 

 

8.Parcerias e Alianças 

 

Para a realização deste projeto foram estabelecidas as parcerias, conforme apresentado na 

tabela abaixo. 

 
Tabela 1 - Parceiros do projeto e suas responsabilidades 

  
Nome do parceiro Tipo de contribuição 

Fundação Turística de Joinville. - Assessoria técnica as propriedades 
rurais para adequação de suas estruturas 
para o recebimento de crianças e 
implantação da atividade de turismo 
pedagógico.  
- Contribuição na criação e produção de 
material informativo e promocional; 
- Divulgação das ações do “Viva Ciranda” 
na mídia local e nacional. 
- Participação em editais públicos, 
buscando a captação de recursos e a 
ampliação da visibilidade/credibilidade do 
projeto. 
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Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
 
 
 
 
Associação Eco Rural 

- Contribuição na seleção e sensibilização 
das escolas para participação no projeto; 
apoio as ações de Educação Ambiental 
através de mini-projetos, seminários 
escolares e exposição de trabalhos nas 
escolas. 
 
 
- Mobilização dos agricultores e 
proprietários rurais, administração e 
contabilidade das mensalidades dos 
associados, ações de divulgação, 
promoção de eventos na área rural. 
 

 


