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Relatório de Atividades
Este Relatório de Atividades descreve todas as ações desenvolvidas pela
Fundação AH ao longo de 2017, além de relatar suas atividades e a sua prestação de contas
financeiras.
Publicado anualmente, este relato tem como objetivo ser um instrumento de
acesso e de diálogo com todas as partes interessadas (stakeholders) da Fundação AH.
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.
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Mensagem do Presidente
Desde 2015, a Fundação AH atua na concepção de que a educação é o meio
mais efetivo para a transformação social e pessoal. Nosso trabalho e nossa missão se
concretizam e são construídos diariamente pelos educadores e demais membros da equipe,
através da escuta ativa e participação das crianças e adolescentes, do estudo e reflexão contínua.
Com foco no que é realmente essencial para o desenvolvimento integral de nossas crianças,
realizamos o trabalho com simplicidade, transparência e qualidade.
Trabalhamos

sempre

focados no aperfeiçoamento, sem medo
de errar, nem de corrigir o que precisa ser
ajustado. Esse relatório traz um pouco
do nosso trabalho, com o objetivo de
mostrar a todos nossas ações de forma
transparente, nosso jeito de ser e de fazer.
Desejo a todos uma boa
leitura.

Helder Hofig
Presidente
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Caracterização Institucional
Histórico da Instituição
A Fundação AH é uma iniciativa dos proprietários da Agropecuária AH, empresa
familiar com 63 anos de exercício, que foi fundada em 1951 na cidade de Brasilândia – MS, e
então denominada “Fazenda Córrego Azul”. No início, a empresa tinha como objetivo a criação
de bovinos e, posteriormente, iniciou a criação de suínos e plantação de café, soja e milho.
Atualmente a empresa tem sedes em quatro estados brasileiros: São Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Minas Gerais.
A Fundação AH foi instituída em 2015 na Fazenda Córrego Azul, onde há uma
divisão de colônias por setor agropecuário, na qual foram atendidas as crianças moradoras das
colônias: Córrego Azul, Progresso, Paredão e São José dos Jesuítas.
Tendo em vista a necessidade de ampliar as oportunidades educativas das
crianças (filhos de funcionários), da Agropecuária AH, o senhor Helder e senhora Ana Höfig,
juntamente com alguns funcionários da empresa, pensaram na possibilidade de constituir uma
Fundação AH, que oportunizasse aos infantes um tempo e espaço para aprofundarem seus
estudos e conhecimentos, ampliando sua formação educacional, pessoal e cultural.
A Fundação AH busca ser uma instituição reconhecida em educação continuada
para crianças e adolescentes, portanto, para a participação e permanência na mesma são
elencados alguns requisitos:
• Estar matriculado na escola;
• Ter frequência escolar (superior a 75%);
• Ter carteira de vacinação em dia;
• Colaborar financeiramente com 2% da Renda Familiar.
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MISSÃO
Buscar a excelência no processo sócio-educacional e atividades culturais,
atuando na formação de cidadãos críticos reflexivos com foco nas 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

Objetivos
 Difundir a cultura, o meio ambiente e a memória nacional;
 Promover e organizar eventos, seminários, cursos e oficinas e difundir a prática
educacional;
 Auxiliar diariamente as crianças nas tarefas escolares;
 Oferecer atividades lúdicas e diferenciadas que contemplem o ensino, a arte, a cultura,
o esporte, o lazer, a saúde, a higiene, a alimentação e o desenvolvimento pessoal;
 Auxiliar no desenvolvimento social e crítico-criativo das crianças;
 Cultivar a cultura local e nacional;
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 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 expressiva;
 Estabelecer canais efetivos de interação entre crianças e seus familiares, fortalecendo os
vínculos e aproximando a família do ambiente educacional;
 Educar adolescentes para a vida, envolvendo-os nas modernas práticas gerenciais,
agropecuárias, viabilizando-os como pessoas e como cidadãos aptos a exercer as
modernas exigências do trabalho.
Vivências
compartilhadas

Formação

Pesquisa

Reflexão

Olhar e escuta
sensível

Contextos
potentes

Criança
protagonista
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Modalidades de atuação
•

Crianças de 4 a 13 anos em contraturno escolar;

•

Jovens de 14 a 16 anos como Menor Aprendiz (Instituto Mirim de Bataguassu);

•

Jovens de 16 a 18 anos como Aprendiz Rural (SEJA – SENAR);

•

Adultos sem conclusão escolar.

Público Atendido
Em 2017, a Fundação AH atendeu 34 crianças, divididas em três grupos de, no
máximo, 12 crianças. A capacidade total da Fundação AH é de 36 crianças, 24 jovens e 10
adultos.
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Localização
A Fundação AH está localizada na Rodovia MS 395 (Brasilândia sentido
Bataguassu), 27 km, sede a esquerda, Fazenda Córrego Azul, Zona Rural.

Origem dos recursos utilizados
A Fundação AH recebe recurso anual por intermédio dos instituidores e
participação dos pais das crianças, o que garante sua sustentabilidade financeira. No ano de
2017, um termo de parceria entre a empresa Fibria Celulose S/A e Instituto Votorantim
resultou na liberação de recursos financeiros para Fundação AH.
O orçamento anual das atividades é aprovado pela diretoria da instituição,
garantindo a manutenção, melhoria e expansão dos seus projetos e programas.
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A Fundação AH presta contas da aplicação de seus recursos e atividades
anualmente.

O dia a dia na Fundação AH
Almoço
13h00
As crianças chegam à Fundação AH, se higienizam e almoçam. O cardápio é
variado e balanceado, e foi elaborado pela nutricionista Aline Vernochi da Conceição, CRN3
47.104.
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Drª Aline VernochiNutricionista

Atividades
13h50 às 16h00
Nesse período, as crianças realizam atividades e oficinas programadas durante o
dia, nas áreas de culinária, música, arte, contação de história, cultivo de horta, cuidados com os
animais, oficina de escrita, desafios matemáticos e auxílio nas tarefas escolares.

Cuidando dos animais

Atividade relacionada ao projeto estudado
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Cultivo da horta

Momento de contação de história

Oficina de escrita

Aula de culinária
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Café da tarde
16h00

Atividades recreativas e livres
17h00 às 18h00
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Atendimento Psicológico
A Fundação AH realiza atendimento psicológico semanalmente para as crianças
e aos familiares. A fim de trabalhar questões emocionais e/ou dificuldades específicas que
precisam de um profissional qualificado na área, para auxílio e superação do mesmo. A equipe
da Fundação AH também recebe suporte psicológico mensalmente.
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Outros segmentos de atuação
Projeto Jovem IMB
A Fundação AH mantém convênio com Instituto Mirim de Bataguassu, para dar
continuidade a formação dos adolescentes. Iniciamos o ano de 2015, em parceria com o IMB
com 11 jovens, no ano seguinte tivemos a participação de 12 adolescentes nessa iniciativa e,
fechamos 2017 contando com 13 jovens engajados neste projeto.
É importante ressaltar que tais jovens recebem como incentivo remuneração,
carteira de trabalho assinada, alimentação e ainda o curso de qualificação semanal, tudo visando
o seu desenvolvimento.
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Jovem Aprendiz Rural – SEJA
O programa Senar Jovem Rural viabilizou o curso de Administração Rural, em
nível de qualificação profissional básica, na modalidade de formação inicial para jovens que estão
diretamente vinculados à empresa Agropecuária AH, por meio de seus familiares. A iniciativa é
uma continuidade das ações sociais e pedagógicas executadas pela Fundação AH, que pertence
à empresa.
O curso teve duração de um ano e contou com 880 horas, sendo distribuídas em
aulas teóricas, específicas e prática profissional no monitoramento administrativo dos sistemas
de produção de agricultura, bovinocultura de corte e suinocultura.

Programa “Sábado Gostoso – Fazenda Vista Alegre”
Em 2017, foi inaugurado o primeiro projeto de extensão de atividades para
crianças que residem na Fazenda Vista Alegre, na qual deu-se o nome de “Sábado Gostoso”,
mensalmente foram realizadas atividades diversas que proporcionaram aprendizado e diversão
para estas crianças.
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Educação de Jovens e Adultos
Em março de 2016, abriu-se a oportunidade de alfabetização à população da
área rural que não tiveram condições de frequentar o ensino regular.
Tendo como embasamento teórico Paulo Freire, a proposta surgiu a partir de um
levantamento, no qual foram identificadas mais de 25 pessoas sem estudos e que tinham
interesse em serem alfabetizados.
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Projetos executados
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Festa Junina

Gincana de Jogos Indígenas

Quizomba com o grupo Maracatu
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Festa do Pijama

Sarau da Conciência Negra

Encerramento das atividades

Confraternização do Projeto “Cavalo Amigo”- APAE

Reunião de pais
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Confraternização dos Jovens do Projeto Mirins

Atividade recreativa na Casa Acolhedora

Feedback dos Pais
De modo a nos aproximarmos das famílias e garantirmos que nosso trabalho
esteja atendendo às necessidades identificadas por cada uma delas, realizamos dois feedbacks com
os pais das crianças matriculadas, a fim de colher sugestões e opiniões referentes ao nosso
trabalho.

Reunião de Pais

Clube de mães
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Avaliação
Como recurso e parâmetro para avaliarmos nosso trabalho e melhorarmos
nossa qualidade, a Fundação AH segue a seguinte medida para avaliação: optou por fazer
uma avaliação bimestral nas crianças.
-Avaliação Bimestral
Baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) esta avaliação é
comparada através de conceitos e desenvolvimento dos processos de cognição sendo que,
para cada criança é preenchido uma ficha com as aquisições e melhorias na aprendizagem.
-Feedback e conversa individual
Semanalmente a pedagoga realiza um bate papo individual com cada família,
incluindo a criança nesse processo, para que haja uma conversa construtiva e que juntos
possam destacar os pontos fortes e melhorar as questões negativas.

BATE BAPO COM A FAMÍLIA
Nome da criança:
Nome dos pais:
Explicar a importância da parceria FamíliaFundação:
Pontos fortes:
Pontos a melhorar:
Mostrar o desenvolvimento da criança:
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Resultados 2017
Avaliação das crianças
Pautados no desenvolvimento e desempenho educacional de cada criança,
damos auxílio nas tarefas escolares, e para aqueles que têm dificuldade de aprendizagem ou
baixo rendimento, fazemos um atendimento especializado com apoio pedagógico.
A Fundação AH realiza nos meses de Março, Agosto e Novembro avaliações
internas a fim de medir os níveis indicadores de rendimentos. Com base nestas avaliações,
conforme analise gráfica abaixo, houve crescimento positivo dos rendimentos na disciplina de
Língua Portuguesa.

Portanto, a Fundação AH que tem como meta a elevação do nível de
desempenho das crianças nas escolas regulares, conseguiu atingir seus objetivos, visto que, elas
atingiram uma evolução de 70% em seus rendimentos. Assim, ficamos convencindos de que
estamos no caminho do sucesso.
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Recebendo reforço nas tarefas escolares

Formação da equipe pedagógica
A fim de propor uma educação de qualidade para as crianças, a instituição
investiu em cursos de capacitação para a equipe pedagógica. No ano de 2017, foram realizadas
358 horas de cursos e visitas a entidades. Abaixo, o gráfico exemplifica os cursos realizados
pela equipe da Fundação AH.
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Oficina de Composições das Cores

Curso de Informática Básica

Projetos apoiados
Articulado junto à empresa Fibria Celulose S/A e o Instituto Votorantin,
resultou na aprovação “Espaço de Estudos Comunitário” para qualificação profissional e
educação, em que capacitou 45 profissionais para trabalhar a linguagem através de intervenções
criativas, artísticas e audiovisual, organizando propostas educativas que envolvam estes
recursos.
Foi ofertado 130 horas de oficinas para 45 da Fundação AH, com a temática
"Linguagem Criativa: Formas de Expressão através da escrita, da arte e do audiovisual",
Período de execução: 01/02/2017 – 30/11/2017.
Além disso, realizamos a distribuição de 110 livros para professores da rede
pública de ensino, crianças da zona rural e Biblioteca Municipal de Brasilandia/MS.

Curso de Criatividade para os professores
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Oficina de escrita com as crianças

Distribuição de livros para as crianças

Aula de informática

Projeto “Cavalo Amigo”
A APAE de Brasilândia conta com o apoio da Fundação AH para realização do
projeto “Cavalo Amigo” de equoterapia. O apoio se dá por meio de fornecimento de cavalos e
colaboradores para realização das aulas e festas de confraternização.
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Colaboradores voluntários
Avaliação Pediátrica
A Drª. Jessane Alves Ribeiro, pediatra, CRM-MS 5442, realizou atendimento
voluntário para as crianças na Fundação AH.

Aulas de Judô
Em março de 2017, demos início às aulas de judô para as crianças matriculadas
na Fundação AH. As aulas eram ofertadas pelo professor voluntário, Bruno Akechi. Através
desse esporte, as crianças observam as regras da modalidade esportiva, aprendem a respeitar seus
limites, desenvolvam habilidades neuromotoras, fortalecem a musculatura e capacidade cardíaca,
garantindo saúde física e mental.
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Complementos Ações de Apoio
A Fundação AH e os jovens do Projeto Jovem Senar Rural, visitaram a Casa
Acolhedora da cidade de Brasilândia/MS no dia 30 de novembro de 2017.
Na ocasião foram realizadas com as crianças da Casa, diversas atividades de
recreação como gincanas, brincadeiras e músicas ao vivo, além de distribuição de presentes.
Para encerrar o dia, todos puderam se deliciar com saborosos lanches e doces.

Reconhecimento na mídia
BATAGUASSU| Município recebe curso de Formação sobre Territórios de Aprendizagem e
Exploração
http://www.jornalcorreioms.com/2017/07/bataguassu-municipio-recebe-curso-de.html
http://www.infocobolsao.com.br/cidades/brasilandia/professores-de-brasilandia-participamde-curso-de-capacitacao
BATAGUASSU| Na volta às aulas, professores da rede municipal de ensino participam de
formação
http://www.jornaldoestadoms.com/2017/07/bataguassu-na-volta-as-aulas.html
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Visitas muito especiais
Ao longo de 2017 recebemos visitas de inúmeras autoridades, prestigiando
nossas ações.

Drª Karina Ribeiro – Promotora de Justiça

Dr. Thiago Passos – Delegado de Polícia Civil

Dr. Antônio - Prefeito Municipal de Brasilândia/MS

Equipe do SENAR MS
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Parceiros
Manter parceiros é uma das formas da Fundação AH contribuir para o
desenvolvimento local. Por isso, este eixo é transversal aos nossos projetos. Nele está concentrada
a busca por desenvolver uma rede de parcerias onde a instituição atua.
•

Secretaria de Educação e Cultura de Brasilândia/MS

•

Instituto Mirim de Bataguassu/MS

•

SENAR/MS

•

APAE de Brasilândia/MS

Diretoria
HELDER HOFIG

DIRETOR PRESIDENTE

ANA CRISTINA GARCIA BEZ HOFIG

VICE PRESIDENTE

GILBERTO DOS SANTOS SOARES

DIRETOR FINANCEIRO

SERGIO TADEU MOLINA A. JÚNIOR

DIRETOR SECRETÁRIO
Eleição realizada em 16/12/2016 com mandato até 2019.

31

Quadro de Colaboradores
FABIANA ALVES DE SOUZA

COORDENADORA

CLEIDE APARECIDA BORGES ESPAIRANI

MONITOR

LUCIENE PAULO DA SILVA

MONITOR

RAISSE FRANCISCA DAMIAO SANTOS

MONITOR

LAURA VASQUES RODRIGUES PIRES

MONITOR

NATIELLE NOBRE SILVA

MONITOR

HILDA BORGES VIEGAS

AUXILIAR GERAL I
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Demonstrações Contábeis

Distribuição do Valor Adicionado (DVA)
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Considerações finais
A Fundação AH agradece a todos os colaboradores que participaram direta
ou indiretamente da elaboração desse relatório. Também, agradece a todas as pessoas que estão
presentes no dia a dia da Fundação, seja na figura dos instituidores, dos colaboradores da
Agropecuária AH, bem como parceiros e amigos que são os responsáveis pelos resultados que,
juntos, alcançamos.
A transformação só acontece quando há uma sinergia em prol de um objetivo
único e a Fundação AH se orgulha de reunir tantas mãos e mentes criativas dispostas a mudar
para melhorar o planeta em que vivemos.
Muito obrigado.
Brasilândia/MS, 17 de maio de 2018.
Helder Hofig
Presidente
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