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MENSAGEM DA DIRETORIA

A cada ano, temos a oportunidade de revisitar todo o trabalho executado pela

Fundação AH e os impactos sociais gerados por essas ações. O ano de 2021 foi repleto

de oportunidades para que pudéssemos crescer enquanto equipe e instituição para

entregar sempre o melhor atendimento para a sociedade. Também pudemos voltar

com o atendimento presencial, após as restrições vividas com a pandemia, o que nos

proporcionou muita alegria, mas também nos trouxe a consciência da importância de

nosso trabalho para as crianças e adolescentes que, por tanto tempo, estiveram

privados de atividades que contribuem para seu desenvolvimento. Agradecemos o

apoio de nossos mantenedores, conselheiros, voluntários e equipe para construir essa

jornada enriquecedora. Aproveite a leitura!
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MISSÃO

VISÃO

Contribuir com o desenvolvimento humano, social e ecológico, trilhando coletivamente

caminhos para o acesso a propostas educativas transformadoras.

Até 2030 ser uma instituição sustentável e reconhecida como promotora de ações educativas,

sociais e ambientais, que contribuam para o desenvolvimento pessoal e comunitário.



OBJETIVO GERAL

Oferecer um conjunto de intervenções sociais, educativas e de formação para a

vida, oferecendo oportunidades para os beneficiados desenvolverem a capacidade

crítica e a autonomia, atuando nos contextos sociais nos quais estão inseridos, com o

intuito de prevenir situações de risco pessoal e social, visando sustentabilidade,

proteção, fortalecimento de vínculos e ampliação de conhecimentos e atitudes para o

exercício da cidadania.



Público Participante e Meta de Atendimento

Crianças: de 04 a 12 anos;

Adolescentes: de 12 a 16 anos

Respectivas famílias

Professores do ensino público

Comunidade ao entorno

Condições de Acesso: Usuários que estejam no território próximo e tenham locomoção do transporte público

Formas de Acesso: Procura espontânea; encaminhamentos.

Total de 
Beneficiados em 

2021

189

Total de crianças

40

Total de 

adolescentes

18

Total de famílias

34

Total de 

professores

92

Total de 

participantes da 

rede em formação

5



PROGRAMAS EXECUTADOS 2021
Programa

Semente

Programa

Jovens Mirins 

Programa

Entrelaços

Programa

Transformar

Programa

Sustentabilidade 

Público Alvo Crianças de 4 a 

14 anos 

Adolescentes 

de 14 a 16 anos 

Famílias dos 

beneficiários

Professores,  

Escolas, 

Empresas

Organizações do 

Terceiro Setor, 

Redes, 

Comunidades, 

Coletivos 

Execução Março Maio Março Maio Julho

Público atendido 40 18 34 92 5



PROGRAMA SEMENTES

Limite de Beneficiados 32 na unidade Córrego Azul –MS

10 na unidade Cambará - MT

Forma de ingresso Residir nas fazendas contempladas pela 

Fundação AH.

Estar matriculado na rede pública de 

ensino. 

Ter carteira de vacinação em dia. 

Abrangência Nacional (Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso)

Frequência Atividades Diária

Parcerias SEMEC de Brasilândia

Projetos Adjuntos Grupo de Contadoras de Histórias da 

Fundação AH

Avaliação do Programa Avaliação dos beneficiados. Depoimentos 

e Avaliação das famílias. Frequência de 

participação das crianças. Nº de 

beneficiários participantes.

Crianças e adolescentes de 4 a 14 anos

OBJETIVOS

▪ Promover oportunidades de

aprendizagem relevantes e eficazes

ao longo da vida para todos.

▪ Garantir que todos tenham acesso a

um desenvolvimento de qualidade e

integral.



PROGRAMA SEMENTES

PROGRAMAS EXECUTADOS

AÇÕES PLANEJADAS E REALIZADAS

▪ Oferecer um espaço de realização das tarefas escolares

▪ Trabalhar com temas e linguagens diversas, dentro dos parâmetros da BNCC

▪ Ter atendimento de profissionais da saúde em áreas diversas

▪ Distribuir livros para as crianças, jovens e comunidade

▪ Realizar contações de histórias

▪ Estimular o empréstimo de livros através de campanhas e envio de livros para

empréstimo

▪ Repertoriar com diferentes atividades artísticas

▪ Atividades ao ar livre

▪ Atividades de educação ambiental

▪ Eventos culturais



PROGRAMA SEMENTES

PROGRAMAS EXECUTADOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Devido à pandemia, a forma de atendimento precisou seguir diferentes 

formatos, de acordo com o que foi autorizado pela Vigilância Sanitária

Atividades online tiverem início em março 

Atividades presenciais individuais tiveram início em maio

Atividades presenciais em pequenos grupos tiveram 

início em agosto 

Educação Ambiental

27-05-2021

Atendimento 

individual online para 

auxílio nas tarefas 

escolares 

08-04-2021



Educação ambiental

11-05-2021

Atividades ao ar livre

06-07-2021

Atividades com 

diferentes linguagens 

(BNCC) e em grupos de 

socialização

30-08-2021



Atividades com 

tintas naturais

23-03-2021

Atividade de 

Culinária

16-03-2021

Atividades de 

desenho

20-04-2021

Com a necessidade do distanciamento social, foram realizados 

eventos culturais e propostas de interação com as crianças de 

forma online, através de Lives.

Ao todo, foram 7 Lives realizadas pelo Instagram da Fundação 

AH, com um total de 858 visualizações. 



Evento Cultural 

online:

Festa Junina 

26-06-2021

Construindo 

brinquedos para 

brincar com o vento

01-06-2021



PROGRAMA SEMENTES

PROGRAMAS EXECUTADOS

ATENDIMENTO DE SAÚDE

37

CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS

3

LIVROS DISTRIBUÍDOS

42

AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS

85,70% avalia que a Fundação AH contribui 

muito para o desenvolvimento de sua criança

100% avalia a equipe como Ótima

CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES 

DE ARTES

160H

CARGA HORÁRIA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

129H

CARGA HORÁRIA DE AUXÍLIO TAREFA DE CASA

270H



PROGRAMA SEMENTES

PROGRAMAS EXECUTADOS

DEPOIMENTO DE CRIANÇA DO PROGRAMA SEMENTES

"Vejo a Fundação como um barco, que subimos em cima sem saber 

para onde ir  só sei que vamos para uma boa aventura e que surpresas 

lá na frente nos esperam.”

T.13 anos



PROGRAMA JOVENS MIRINS

Limite de Beneficiados 15 na unidade Córrego Azul -MS

Forma de ingresso Residir nas fazendas contempladas ou 

no município de Brasilândia e ter o 

transporte garantido. 

Estar matriculado no ensino público.

Prioridade para adolescentes com 

baixa renda familiar. 
Abrangência Municipal (Brasilândia - MS)

Frequência Atividades Diária

Parcerias Instituto Mirim de Bataguassu

Empresas (AH e SF)

Projetos Adjuntos SAF

Avaliação do Programa Nº de jovens participando. Nº de jovens 

que concluem o ensino escolar formal. 

Adolescentes de 14 a 16 anos

OBJETIVOS

▪ Promover oportunidades de aprendizagem relevantes e

eficazes ao longo da vida para todos.

▪ Garantir que todos tenham acesso a um desenvolvimento

de qualidade e integral.

▪ Reduzir a proporção de jovens sem emprego, educação

ou formação.

▪ Garantir que as pessoas adquiram conhecimentos e

habilidades necessárias para promover o

desenvolvimento de uma comunidade sustentável.



PROGRAMA JOVENS MIRINS

PROGRAMAS EXECUTADOS

AÇÕES PLANEJADAS E REALIZADAS

▪ Trabalhar com temas e linguagens diversas, pensando nos parâmetros

da BNCC;

▪ Trabalhar temas de ações sustentáveis e escrita com gênero textual

jornalístico através de Oficinas;

▪ Ter atendimento de profissionais da saúde em áreas diversas;

▪ Estimular o empréstimo de livros através de campanhas e envio de

livros para empréstimo;

▪ Atividades de Educação Ambiental;

▪ Cursos para desenvolvimento de habilidades profissionais: computação

e educação financeira.

CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES 

OFERECIDAS

60h

INVESTIMENTO NAS ATIVIDADES

R$ 35.156,66



PROGRAMA JOVENS MIRINS

PROGRAMAS EXECUTADOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início em Maio de forma online

Início em Agosto de forma presencial

Oficina de Educação 

Ambiental: tema 

Sustentabilidade

19-05-2021 

Educação Ambiental:

Construção de horta 

agroflorestal

11-08-2021

Computação e 

Comunicação: Curso de 

Design Criativo



Apresentação da escrita 

jornalística: Construção 

do Jornal 

16-09-2021

Primeira colheita da 

horta e Distribuição de 

Cestas com hortaliças

15-10-2021

Educação Financeira 

com grupo Sicredi

10-11-2021



PROGRAMA JOVENS MIRINS

PROGRAMAS EXECUTADOS

DEPOIMENTO DE JOVEM DO PROGRAMA JOVENS MIRINS

“O tempo que passei no programa foi de aprendizado. Não sabia nem mexer em 

um computador e agora eu sei. Uma das coisas que eu adquiri foi educação: não 

tinha hábito de cumprimentar as pessoas, e agora melhorou a minha 

comunicação. Gostava e conversava muito com meu gestor. Eu o adorava e 

aprendi muito com ele. Tinha autonomia para resolver problemas, dependendo 

da situação.”

M.L., 18 anos



PROGRAMA ENTRELAÇOS

Limite de Beneficiados 30 da Unidade Córrego Azul -MS

Forma de ingresso Ser família de criança ou adolescente 

inscrito na Fundação AH

Abrangência Comunitário 

Frequência Atividades Mensal
Avaliação do Programa Nº de palestras oferecidas. Nº de 

oficinas de fortalecimento de vínculos. 

Nº de atendimentos de saúde 

ofertados. 

Famílias dos beneficiários

OBJETIVO

▪ Aumentar o envolvimento, preparo e

participação das famílias no desenvolvimento

dos filhos, para criação de vínculos afetivos

saudáveis.



PROGRAMA ENTRELAÇOS

PROGRAMAS EXECUTADOS

AÇÕES PLANEJADAS E REALIZADAS

▪ Ter atendimento de profissionais da saúde em áreas diversas

▪ Realizar palestras sobre desenvolvimento infantil  

▪ Diálogo sobre evolução das crianças junto às famílias. 

▪ Eventos culturais

▪ Convidar famílias para participar de projetos

Seguindo os protocolos, realizamos as atividades de forma online. 



PROGRAMA ENTRELAÇOS

PROGRAMAS EXECUTADOS

Reunião Geral com as 

famílias: apresentação das 

atividades; tirar dúvidas e 

trazer sugestões

11-05-2021

Live sobre Dia 
Internacional das 

Mulheres com prof.
Marciana Santiago

18-03-2021

Live sobre Diretos 
Humanos com

Dra. Amanda Costa

25-03-2021 

Live “Como posso 

ajudar meu filho(a) na 

escola?” com 

psicopedagoga Marta 

Bordinassi

17-05-2021

Live “Desafios e 

possibilidades do 

ensino da matemática” 

com professor Kelvin



Aplicação de Diagnóstico 

Social na comunidade

06-05-2021

Live “Reflexões sobre a 

transição menarca e 

menopausa” com Dra. Priscila 

Vilella

15-06-2021

Reunião plano de retorno 
das atividades presenciais

24-08-2021

Live “Como conciliar 

maternidade e profissão?” 

com médica veterinária Elisa 

Camara

28-05-2021



PROGRAMA TRANSFORMAR

Limite de Beneficiados 100 beneficiados

Forma de ingresso Livre demanda

Abrangência Regional

Frequência Atividades Trimestrais

Avaliação do Programa Carga Horária de cursos oferecidos. Nº 

de beneficiados. Nº de escolas 

participantes. 

Professores, Escolas, Empresas

OBJETIVOS

▪ Contribuir com melhorias no ensino público.

▪ Criar e fortalecer instituições, comunidades e

redes de apoio que priorizem a infância e

adolescência e seus direitos.



PROGRAMA TRANSFORMAR

PROGRAMAS EXECUTADOS

AÇÕES PLANEJADAS E REALIZADAS

▪ Cursos e formações para educadores da rede pública

▪ Visitas e contribuições para projetos das escolas

▪ Acompanhamento e assessoria para escolas rurais

Curso ferramentas KAHOOT E 

WORDWALL com Alessandra 

Strapazzon

13/05/2021 

Curso ferramentas 

MENTIMENTER E WORDWALL 

com Alessandra Strapazzon

17/06/2021 



Grupo de Estudo com 

professora Keila da Escola 

Rural Cambará 

PROGRAMA TRANSFORMAR

PROGRAMAS EXECUTADOS

Curso “Reflexões sobre 
métodos de aprendizagem” 

com Elaine Naldi  

26-08-2021



PROGRAMA TRANSFORMAR

PROGRAMAS EXECUTADOS

NÚMERO DE ESCOLAS 

PARTICIPANTES

13



PROGRAMA SUSTENTABILIDADE

Limite de Beneficiados 4 instituições

Forma de ingresso Livre demanda

Abrangência Regional

Frequência Atividades Semestral

Avaliação do Programa Nº de ações. Nº de participantes

Coletivos, Rede, Organizações do Terceiro Setor

OBJETIVO

▪ Criar e fortalecer instituições, comunidades e

redes de apoio que priorizem a infância e

adolescência e seus direitos.



PROGRAMA SUSTENTABILIDADE

PROGRAMAS EXECUTADOS

AÇÕES PLANEJADAS E REALIZADAS

▪ Cursos e formações

▪ Ações em conjunto com coletivos e outras instituições

▪ Divulgação de material 

▪ Mobilização de pessoas

Curso de Formação sobre 

Fundos Incentivados de 

Conselho para o CMDCA -

Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente

09-07-2021

Vídeo de contação de 
história para alunos da 

APAE de Brasilândia
INVESTIMENTO

R$ 1.050,00



”Oficina de Tintas 

Naturais” com Jhon
Bermond

“A linha como linguagem” 

com
Encontros e conexões 

pedagógicas 

Grupo de Estudos com 
leitura do livro: "Psicologia 

pedagógica - Lev Vygotsky"

Semana de Formação 
com a equipe no início 

do ano 



Curso “Por onde anda a essência 
da escola 

Encontros e conexões 

pedagógicas”

“Curso Ecohabitare: Oficina de 
tutoria na prática”

Treinamento “cuidados e 

orientação para volta das crianças” 

com Verena Molina 

24-08-2021

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 

Carga Horária Total de 

Formação:

388H

Formação Continuada
Grupos de Estudos
Estudos Individuais



CONQUISTAS 2021

Aprovados no Edital para 
“Formação em Gestão do Terceiro 

Setor” pelo Instituto Amazilia

Mentorias oferecidas pelo 
Instituto Amazilia



Banca de Qualificação oferecida 
pelo Instituto Amazilia

25-09-2021

Contemplados com livros do projeto 
“Leia para uma criança 2021” do Itaú 

Cultural

19-11- 2021



PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Envio de Boletins 

Informativos

Reunião de 
apresentação da 

Prestação de 
contas

Envio de Resumo 

Financeiro doº 

semestre



MELHORIAS



RECONHECIMENTO

Visita da Secretária de Educação do 
município Barão de Melgaço na Escola 

Fazenda Cambará

26-04-2021 

Visita do Banco Sicredi

27-05-2021



Certificado “O Brasil que Lê” 

Certificado de Inscrição no 
CMDCA



MONITORAMENTO 

Reunião Auditoria externa 
contábil

09-06-2021

Reunião com 

Conselhos 

01-12-2021

Apresentação das Metas e 
Orçamento Executado para 

Conselheiros

11-08-2021



A Fundação AH teve o prazer de receber,

voluntariamente, profissionais que

contribuíram com nosso trabalho:

VOLUNTÁRIOS

✔ Marciana Santiago (Professora)

✔ Dra. Amanda Costa (Advogada)

✔ Marta Bordinassi (Psicopedagoga)

✔ Silvano de Moraes (Professor indígena)

✔ Elisa Camara (Médica veterinária da Agropecuária AH)

✔ Rafaela Heinzen (Fisioterapeuta)

✔ Dra. Priscila Viella (Médica ginecologista e mastologista)

✔ Maria Moura (Agrônoma)

✔ Kaiane Luz (Artista digital)

✔ Tainá Monteiro (Nutricionista)

✔ Letícia Colinete Costa (Enfermeira)

✔ Maria Laura Bez (Advogada)

✔ Bruno Höfig (Economista e Professor

✔ Gabriela Mariana (Agroecóloga)



Voluntária Kaiane Luz que construiu o  
Manual de Identidade da Fundação AH 

Voluntário Silvano de Moraes que 

participou da oficina com os jovens 

tratando do assunto Sustentabilidade 

Indígena 

26-05-2021

Nutricionista Tainá 
Monteiro contribuindo 
com o Grupo de Estudo 
sobre alimentação na 

infância



Voluntária agrônoma Maria 

Moura, participou da oficina com 

os jovens sobre Compostagem 

16-06-2021

Voluntário Economista Bruno 

Höfig, participou do Grupo de 
Estudos de Qualificação da Equipe 

da Fundação AH

Voluntários participam de grupo 

multidisciplinar para construir o 
Diagnóstico Social da Fundação AH

18-02-2021 



APLICAÇÃO DE RECURSOS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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