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Relatório de Atividades
O Relatório de Atividades da Fundação AH, atesta os esforços da
Fundação AH em benefício de crianças e adolescente e presta contas de seus
investimentos e resultados.
Este documento relata o desempenho da Fundação AH no primeiro
exercício de suas atividades, tendo iniciada em 15/02/2015 até 31/12/2015. As
iniciativas reportadas visam a destacar o relacionamento da Fundação AH com
seus principais público: crianças e adolescentes, monitores, funcionários,
comunidades, órgãos do governo, parceiros, entre outros.
Com o compromisso de adotar as melhores práticas em gestão e na
prestação de contas, a Fundação AH realiza mensalmente os controles internos de
gerenciamento das despesas operacionais.

A Fundação AH
Sediada na Fazenda Córrego Azul, município de Brasilândia (MS), a
Fundação AH é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, por meio
das quais valorizarem e utiliza-se da educação como ferramenta para a
humanização, interação e inclusão, auxiliando no desenvolvimento social e crítico
criativo das crianças. Desta forma, buscamos atingir seus resultados através de
atividades lúdicas e culturais, contextualizada com o meio rural, a fim de
aprimorar a qualidade de vida destas famílias. O trabalho é realizado por meio de
projetos, que aproximam as crianças de experiências e vivências práticas.
Para isso, empregamos 06 colaboradores que beneficiaram no
atendimento de 26 crianças.

Missão
Buscar a excelência no processo sócio educacional e atividades
culturais, atuando na formação de cidadãos críticos reflexivos com foco nas
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crianças, jovens e familiares do meio rural, a fim de oportunizar e contribuir
positivamente no ambiente familiar e social.

Visão
Ser uma instituição reconhecida em atividades sócio educativas,
culturais e formativas, atuando em conjunto com a família no desenvolvimento das
crianças e adolescentes do meio rural.

Valores
Autonomia

Inclusão
Social

Inovação

Respeito

Disciplina

Estatísticas de Atendimento
A Fundação AH realizou o atendimento de 26 crianças, distribuídos
por turma, conforme demonstração gráfica.
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Investimento Realizado no Ano
No primeiro ano de exercício da Fundação AH, realizamos
investimento de R$ 109.283,93, sendo R$ 350,27 por criança/mês.

Objetivos


Auxiliar, contribuir, oferecer donativos a quaisquer instituições de

benemerência ou caridade, assim entendidas àquelas destinadas ao amparo às
crianças e adolescentes carentes, inclusive em termos educacionais, assistência
social, atividades agropecuárias e educação ambiental;


Difundir a cultura e memória nacional e o meio ambiente;



Promover e organizar eventos, exposições, seminários, cursos e workshops

e difusão da prática gerencial agropecuária e educacional;


Promover viagens de estudo e intercâmbio educacional;



Educar crianças e adolescentes para a vida pelo trabalho, envolvendo-os nas

modernas praticas gerenciais agropecuárias, viabilizando-os como pessoas e como
cidadãos apto as modernas exigências do trabalho;


Favorecer o adolescente na faixa etária entre 14 a 18 anos no seu

desenvolvimento social, educacional, moral, físico e psíquico e profissional.


Auxiliar diariamente as crianças nas tarefas de casa;
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Oferecer atividades lúdicas e diferenciadas que contemplem o ensino, a arte,

cultura, esporte, lazer, saúde, higiene, alimentação e de desenvolvimento pessoal;


Auxiliar no desenvolvimento social, critico-criativo das crianças;



Cultivar a cultura local e nacional;



Desenvolver habilidades baseadas nos princípios sustentáveis que visem o

respeito ao meio ambiente;


Inovar em materiais e atividades, ampliando a visão de mundo e capacidade

expressivas.

A Origem dos Recursos Utilizados
Os recursos foram obtidos por intermédio dos instituidores e
participação dos pais das crianças com contribuição de 2% sobre a renda familiar.

A Infraestrutura Utilizada
A Fundação AH possui as seguintes infraestrutura:


01 sala de aula



01 sala de professores



01 Biblioteca



01 brinquedoteca



01 ateliê



01 sala de sucataria



01 sala de música



01 sala da direção



01 refeitório com cozinha, área de serviço e despensa



01 horta



01 playground



01 sala de eventos
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Programa e Benefício Executado:
Programas

Aula de Equino

Festa Junina

Público Alvo

Crianças de 4 a 9
anos

Crianças
matriculadas na
Fundação AH e
familiares

Capacidade de
atendimento
realizado
Recursos utilizados

26 crianças

100 pessoas

Cavalos

Recursos humanos
envolvidos

Funcionários da
Pecuária

Barracas de
bambos, madeira,
folhas de
coqueiro, TNT,
folhas de seda,
areia, etc.
Equipe da
Fundação e
voluntários.

Abrangência
territorial

Fazenda Córrego
Azul

Domingo

Apresentação teatral

olímpico

do Folclore

Crianças
matriculad
as na
Fundação
AH, mirins
e
familiares.
60 pessoas

Crianças matriculadas
na Fundação AH e
familiares

Crianças matriculadas na
Fundação AH e familiares

45 pessoas

35 pessoas

Papel crepom, TNT,
velas, elementos da
natureza.

Papel crepom, papel Kraft, EVA,
data show, filme, etc.

Equipe Fundação e
crianças.

Equipe Fundação, crianças e
familiares.

Fazenda Córrego Azul

Fazenda Córrego Azul

Obstáculos
pallets,
água
mineral,
TNT,
frutas, etc.
Equipe de
atletismo
de
Presidente
Prudente
Fazenda Córrego
Fazenda
Azul, município de Córrego
Brasilândia e
Azul,
Bataguassu.
município

Noite do Cinema
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Forma de
participação dos
beneficiários e/ou
as estratégias
utilizadas nas
etapas de
Elaboração
Execução
avaliação e
monitoramento do
plano

Contribuição do
veterinário da
empresa, para
ensinar as
técnicas exigidas
da equitação.

Banda musical.

Na última sextafeira do mês das
14h às 16h.
Compreender a
arriar o animal,
os tipos de
pelagens, a
montar e
cavalgar.

Dia 28/06/2015
às 15h00.
Encerramento do
projeto “Colheita
do milho”
realizado com as
crianças.

de
Bataguassu
.
Contribuiçã Participação dos
o da equipe familiares.
de
atletismo.

Dia
08/11/201
5 às 09h00.
Incentivar
a prática de
esporte.

Participação dos familiares

Dia 16/09/2015
às 19h00.

Dia 05/05/2015 às 19h00.

Encerramento do
projeto “Folclore”.

Promover a união, participação
e diversão entre as famílias.
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Aula de cavalo

Noite do cinema com as famílias

Encerramento do Projeto Folclore
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Fe

Festa Junina

Crianças participam da palestra sobre Dengue com o
agente de saúde

Contra Turno Escolar
A Fundação AH tem como objetivo oportunizar aos infantes um
tempo e espaço para aprofundarem seus estudos e conhecimentos, ampliando sua
formação educacional, pessoal e cultural. A instituição atua no contra turno
escolar, ou seja, as crianças no período matutino frequentam o ensino regular nos
municípios próximos a fazenda, e no período vespertino participam das atividades
desenvolvidas na Fundação AH.
Além de oportunizar aos infantes um espaço de aprendizagem,
propicia também uma oportunidade para as mães entrarem no mercado de
trabalho, aumentando a renda familiar.
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Qualidade na Educação
O objetivo da Fundação AH é trabalhar em acordo com a escola
regular em que as crianças estudam, oferecendo atividades de reforço escolar, arte,
cultura, esporte e lazer. A instituição trabalha com projetos ao longo do ano letivo,
respeitando o calendário escolar, e em 2015 foram desenvolvidos vários projetos
que retratam a diversidade cultural, permitindo uma vivência e conhecimento
sobre a especificidade de cada cultura existente em nossa sociedade.
Iniciou-se com o projeto do Folclore, que teve como objetivo
resgatar, vivenciar e valorizar as manifestações da cultura popular brasileira, e
mostrar a importância do folclore para a comunidade.
Posteriormente, trabalhou-se o projeto “Festa Junina”, que propiciou
um conhecimento sobre o motivo da celebração da festa junina, resgatando sua
origem e compreender sua importância dentro do contexto de nosso país, além de
vivenciar e apreciar as comidas típicas, assim como sua realização.
Além disso, trabalhamos o projeto “Formas de expressão”, que teve
como finalidade ampliar o vocabulário de linguagem dos movimentos e a
percepção dos sentidos, assim como trabalhar as noções de tempo/ritmo, espaço e
fluxo, através do movimento corporal.
E por fim, foi vivenciado o projeto “Brasileiros que nos trazem
orgulho”, que por sua vez, teve a intenção de apresentar às crianças a diversidade
da cultura brasileira, impactando em nossa história.

Projeto Jovem IMB
A Fundação AH firmou contrato de assistência a adolescente
aprendizado com o Instituto Mirim de Bataguassu. Por meio deste convênio, foram
realizados em 2015 a contratação de 11 adolescentes onde participam da
capacitação técnica. Estes jovens trabalham meio período e percebe de um auxilio
através de bolsa.
A faixa etária dos adolescentes abrangida para prova de seleção é 14
e 16 anos que estão matriculados na escola.3
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A parceria será o atendimento dos adolescentes que residem na
Fazenda Córrego Azul, proporcionando assim oportunidade de aprendizado,
emprego e renda para aos adolescentes e as famílias da propriedade.
Após o período de adaptação nos setores administrativos da
Fundação AH, os alunos do Instituto Mirim de Bataguassu que residem na Fazenda
iniciaram em setembro, as aulas teóricas no local, de acordo com a grade de cursos
definida e aprovado junto ao Ministério do Trabalho.

Jovens do Projeto Mirim

Experiência dos Pais na Fundação
AH
A Fundação AH pensa na comunicação e parceria entre família e
Fundação, no sentido de favorecer a formação e desenvolvimento integral das
crianças, diante disso, proporcionamos vários eventos e oficinas para que os pais e
familiares participem da vida escolar de seus filhos.
Além disso, é feito uma avaliação semestral para os pais para
sabermos a opinião de cada família e pensar na melhoria e qualificação do nosso
trabalho.
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Domingo Olímpico

Oficina de Festa Junina

Relato de uma família

Nosso Destaque nos Cuidados com as
Crianças
As crianças é a razão de existir a Fundação AH. Para além do ensino
de qualidade, a Fundação AH procura estreitar cotidianamente seus laços com as
crianças e zelar por seu bem-estar, com vistas em garantir um melhor
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aproveitamento e desempenho nas atividades e assegurar um ambiente propício
ao desenvolvimento integral.
Os

horários

das

refeições

constituem

oportunidades

para

desenvolver hábitos saudáveis de vida e para conscientizar os alunos por meio da
alimentação nutritiva (almoço e lanche da tarde), os cardápios são acompanhados
por uma nutricionista, e também a profissional faz uma avaliação periódica em
cada criança.
A culinária é uma das disciplinas que as crianças transitam pela
Fundação AH, e como a instituição trabalha com projetos, durante os mesmos são
preparados e degustados comidas típicas do referido tema.
E também, semanalmente a instituição oferece atendimento
psicológico para as crianças, seus familiares e a comunidade. A fim de trabalhar
questões emocionais ou dificuldades especificas que precisam de um profissional
qualificado na área para auxilio e superação do mesmo. A equipe, do mesmo modo,
realiza

atendimento

psicológico

em

grupo

mensalmente,

desenvolvimento psíquico e acompanhamento de cada criança.

Aula de Culinária

ajudando

no
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Diretoria
HELDER HOFIG

DIRETOR PRESIDENTE

ANA CRISTINA GARCIA BEZ HOFIG

VICE PRESIDENTE

GILBERTO DOS SANTOS SOARES

DIRETOR FINANCEIRO

WELLINTON APARECIDO DIDEUS

DIRETOR SECRETÁRIO

Quadro de Colaboradores
DAIANE APARECIDA BARBOSA GOMES

ASSISTENTE TÉCNICO

CLEIDE APARECIDA BORGES ESPAIRANI

MONITOR

LUCIENE PAULO DA SILVA

MONITOR

VANESSA SCHINAIDE DA SILVA FERMIANO

MONITOR

GRASIELI SANTOS DE ALMEIDA BARRIOS

AUXILIAR GERAL

ANA LUCIA OLSEN

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Demonstrações Contábeis
Abaixo segue o Balanço Patrimonial da Fundação AH
Em R$ mil

2015
Ativo
122.827,25
Circulante
122.827,25
Caixa
1.441,49
Banco do Brasil – Conta Movimento
29,60
Banco do Brasil – Aplicação Financeira 121.356,16
TOTAL
122.827,25
Passivo e Patrimônio Social
Circulante
PIS a Recolher
Salários e Ordenados a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
Assistência Contábil a Pagar
Patrimônio Social
TOTAL

122.827,25
11.389,34
97,65
7.142,86
2.681,15
677,68
790,00
111.437,91
122.827,25
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Informações Institucionais
Sede da Fundação AH: (067) 3546 1467
E-mail: fundacao@ah.agr.br
Brasilândia/Ms, 22 de março de 2016.

Helder Hofig
Presidente

