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Relatório de Atividades 
 

O Relatório de Atividades da Fundação AH, elaborado anualmente desde 2015, 

atesta os esforços da Instituição em benefício de crianças e adolescente e presta contas de seus 

investimentos e resultados.  

Este documento relata o desempenho da Fundação AH no período de 02/01/2016 

até 31/12/2016. Seu conteúdo foi definido pelas áreas gestoras e validado pela diretoria. 

As iniciativas reportadas visam a destacar o relacionamento da Fundação AH com 

seus principais público: crianças e adolescentes, monitores, funcionários, comunidade, 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.  

 

Mensagem do Presidente 
 

Desde 2015, a Fundação AH compartilha da perspectiva de que a educação é o 

meio mais efetivo para a inclusão social. Essa missão inspiradora é concretizada pelo trabalho 

colaborativo de educadores, crianças e adolescentes de 04 a 14 anos, diariamente empenhados em 

educar, aprender e, sobretudo, de formar cidadãos éticos, capazes de agir e transformar 

positivamente o mundo em que vivem. 

A apresentação neste relatório mostra o trabalho que a Fundação AH tem 

desenvolvido com as crianças e seus familiares. Não pouparemos esforços para que nossas crianças 

tenham um futuro melhor. 

O ano foi marcado pela ampliação das conquistas, destacamos, em especial a 

evolução da quantidade de crianças atendidas e a obtenção do reconhecimento como Entidade de 

Utilidade Pública Municipal.  

Agradecemos a confiança, colaboração de todos e qualquer sugestão será bem 

vinda. Seguiremos trabalhando para um futuro melhor a nossas crianças. 

 

Helder Hofig 
Presidente 
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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 07 colaboradores que beneficiam no atendimento de 35 

crianças. Estes colaboradores residem na fazenda e são constantemente treinados e capacitados 

para a execução do trabalho proposto. 

A Fundação AH 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 instituição. Neste sentido, além de oportunizar aos 

infantes um espaço de aprendizagem, propicia-se também uma oportunidade para as mães 

entrarem no mercado de trabalho, aumentando a renda familiar.   

Ao longo do período que estão na instituição, às crianças são divididas em 

pequenos grupos de, no máximo, 12 crianças, com o intuito de oferecermos um trabalho 

individualizado, que atende às necessidades e demandas particulares no que tange o 

desenvolvimento das crianças. Desta forma, em cada grupo é proposto uma sequencia de 

atividades, baseadas em um planejamento previamente elaborado e estudado pela equipe 

pedagógica, que oferece atividades de ampliação de vivências, contato com cultura, elaboração de 

atividades escolares, montadas de forma lúdica e participativa. 

São também oferecidos neste período, atividades de lazer, de convivência, 

fortalecimento de vínculos, esporte, e higiene e cuidados pessoais. E pensando no 

desenvolvimento integral da criança, que a Fundação AH preza também pelo cuidado com a 

alimentação, oferecendo almoço e lanche balanceados e elaborados por nutricionista. 
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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 

 

Autonomia  
Inclusão 

Social 
Inovação  Respeito Disciplina 
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Estatísticas de Atendimento 

Em 2016 a Fundação AH realizou o atendimento em 35 crianças conforme análise 

gráfica. 

 

 

Entre o ano de 2015 e 2016 tivemos um salto de 42% na quantiade de crianças que 

participa da Fundação AH. 

 

 

 

Investimento Realizado no Ano 

No ano de 2016, a Fundação AH investiu o valor de R$ 431.664,65, que representa 

R$ 1.027,77, por criança/mês. 
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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;  

 Auxiliar diariamente as crianças nas tarefas de casa; 

 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; 
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 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 a seguinte infraestrutura: 

 01 sala de estudos  

 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 parque ecológico  

 01 Barracão de eventos  

Nossa Estrutura 

  

 Sala de estudos Pequi 

 

Brinquedoteca Jatobá 
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Biblioteca Canela 

 

Ateliê Ipê  

 

Sala de música Berimbau 

 

Refeitório Maria Preta  

 

Barracão de eventos Toca da Onça Área Externa do Pátio 

Parque Ecológico Horta Comunitária  
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Plano de Trabalho e Execução 
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Eventos Realizados 

Ao longo do ano são programados eventos e oficinas com os pais e familiares das 

crianças, com intuito de proporcionar vivencias de atividades culturais e fortalecimento de 

vínculos, pois observamos que a maioria das nossas crianças não possuem acesso a centro 

de entreterimento, devido a localização de onde vivem e o afastamento.  

Desta maneira, os eventos são programados e realizados aos fins de semana ou no 

período noturno, para que os pais e familiares participem dessa união e diversão com seus 

filhos.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Aulas com animais 

 

Festa Junina – Turma I 

Festa Junina – Turma II 

 

Festa Junina – Turma III 
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Barracas de brincadeiras da Festa Junina  

  

 

 

  

 

 

Instituidores Sr Helder Hofig e Ana Hofig participam do evento de inauguração do Espaço 
Comunitário 
 

Crianças plantam árvores juntamente com o Engenheiro Agrônomo 

 

Noite do Cinema 
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Aula d 

  

 

 

  

 

 

Oficina de Forró 

 

 

Noite do Pijama 

 

Apresentação de música em flautas 

 

 

Domingo Olímpico 

 

 

Banda musical de Bataguassu visita Fundação 

 

Eleição do nome do Espaço Comunitário 

 



14 
 

Proposta Pedagógica da Fundação AH 

A proposta pedagógica da Fundação AH está alinhada com a vida e realidade 

de seus educandos, preparando atividades contextualizadas com a rotina diária da vida no 

campo. O intuito da proposta é aproximar o ensino (fatores cognitivos) dos fatores 

afetivos, de forma natural, prazerosa e integrada.  

Desta maneira, tentamos garantir que as crianças vivenciam momentos 

lúdicos, em que experienciem um estado interno de completude, diversão e prazer no qual, 

faz com que adentrem um estado de pensar, sentir e fazer, sem distrações. Diante disso, a 

Fundação tem seu ambiente e sua rotina cercada por atividades e oficinas que tangem: arte, 

cultura, contação de história, esporte e lazer.  

Trimestralmente é também realizada uma avaliação individual, na qual a 

pedagoga pode comparar e mensurar as evoluções individuais sobre os conteúdos previstos 

nos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN).  

Além disso, a instituição trabalha com projetos ao longo do ano letivo, 

respeitando o calendário escolar, e em 2016 foram trabalhados e estudados as regiões do 

país.  

Iniciou-se com o projeto da Região Nordeste, que teve a intenção de 

apresentar e conhecer essa riquíssima região em nosso país, nos seus aspectos climáticos, 

culinários, expressões, dialetos, música e arte.  

Posteriormente, trabalhou-se a Região Centro Oeste, que teve por 

finalidade conhecer a sua diversidade cultural, e valorizar a cultura, na qual, as crianças 

pertencem.   

E por fim, trabalhamos a Região Sul, conhecemos a sua cultura, nos seus 

aspectos culinários, música, arte e climáticos, e valorizando a sua especificidade.  

 

   

  

 

Projeto Região Sul – Turma I Projeto Região Centro Oeste – Turma II 



15 
 

 

 

 

Capacitações de Colaboradores  

Comprometido com a qualidade da educação das crianças, a instituição 

investe em cursos e capacitações para a equipe pedagógica, a fim de aprimorar o 

atendimento e desenvolvimento das nossas crianças. No ano de 2016, foram oferecidas 210 

horas de cursos e visitas a entidades. 

 

             

  

               

 

  

 

 

Equipe participa da Semana de Formação no Instituto Acaia 
Pantanal em Corumbá/MS  
 

Participação no Curso Agrinho oferecido pelo SENAR/MS na 
cidade Paranaíba/MS  

Capacitações dos colaboradores 

 

 

Projeto Região Nordeste – Turma III 
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O Dia a Dia na Fundação AH  

Almoço  

13h00 

As crianças chegam na Fundação, se higienizam e almoçam. O cardápio é 

variado e balanceado.  

  

 

Atividades 

13h50 às 16h00 

Nesse período, as crianças realizam atividades e oficinas programadas 

durante o dia, transitando pelas áreas de culinária, música, arte, contação de história, cultivo 

da horta, cuidados com os animais, oficina de escrita e desafios matemáticos e auxilio na 

tarefa de casa.  

 

  

   

 

Crianças cuidando dos animais Crianças realizando a tarefa de casa 
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Crianças realizando oficina de escrita Crianças cultivando a horta 

Momento de contação de história Aula de culinária 

Crianças elaboram maquete 
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Café da tarde  

16h00 

 

  

 

Atividades recreativas e livres 

17h00às 18h00 

  

  

 

 

Projeto Jovem IMB 

O Instituto Mirim de Bataguassu realizou dia 13 de Junho de 2015 um 

processo seletivo para ingresso de jovens aprendizes na Fundação AH. As vagas são 

destinadas para menores resistentes na própria sede da fazenda.  

Crianças tomando café de acordo com o projeto estudado 
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De acordo com o coordenador técnico do projeto, José Carlos Guedes, a 

iniciativa em aderir ao programa partiu do proprietário da fazenda após contato feito pela 

coordenação do projeto.  

Com sinalização positiva, de acordo com o coordenador técnico do projeto, 

José Carlos Guedes, as provas foram realizadas na sede da Fundação AH dentro da 

propriedade, sendo que serão atendidos aproximadamente 10 jovens residentes na fazenda. 

A parceria será o atendimento dos adolescentes que residem na Fazenda 

Córrego Azul, proporcionando assim oportunidade de aprendizado, emprego e renda para 

os 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.  

 

  

 

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 pensarmos na melhoria e qualificação do nosso trabalho.  

Neste mesmo ano, iniciou mais um evento para promover um 

entretenimento e participação das famílias, começou o Clube de Mães, nas quais os 

encontros acontecem mensalmente com a participação das mães das crianças matriculadas 

na Fundação AH, realizando oficinas de arte.  
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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 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, 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 

Participação dos pais no cultivo da horta Participação dos pais na técnica do Biscuit 

Eng. Agrônomo na Oficina de plantio de hortaliças Clubes das mães 
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superação do mesmo. A equipe, do mesmo modo, realiza atendimento psicológico em 

grupo mensalmente, ajudando no desenvolvimento psíquico e acompanhamento de cada 

criança.  

 

  

 

 

Reconhecimento 

Como reconhecimento às significativas contribuições prestadas à sociedade, 

a Fundação AH foi reconhecida como Entidade de Utilidade Pública em nível municipal 

através da Lei nº 2.642/16. 

 

Avaliação Nutricional Atendimento Psicológico 

Autoridades na Cerimônia de entrega da Lei que reconheceu a Fundação AH como Entidade Pública 
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Gestão Responsável 

A Fundação Ah mantém uma estrutura de administração na qual a equipe 

trabalham em sinergia, de forma a promover o intercâmbio de saberes e o 

compartilhamento de objetivos, possibilitando um entendimento claro de onde quer 

chegar. 

A Diretoria da Fundação AH compete o papel, além de zelar pelo 

cumprimento dos objetivos estabelecidos no Estatuto Social. 

 

Gestão de Fornecedores 

Em 2016 a Fundação AH realizou compras de produtos e serviços com 263 

fornecedores/prestadores de serviços, contribuindo em especial para o desenvolvimento da 

nossa região. A cadeia de fornecedores da Fundação envolve empresas de diversas áreas, 

em especial fornecedores do nosso Estado que representa 85%. 

 

 

Diretoria 

HELDER HOFIG DIRETOR PRESIDENTE 

ANA CRISTINA GARCIA BEZ HOFIG VICE PRESIDENTE 
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GILBERTO DOS SANTOS SOARES DIRETOR FINANCEIRO 

SERGIO TADEU MOLINA A. JÚNIOR DIRETOR SECRETÁRIO 

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

 

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 

GISELE DOS SANTOS GONÇALVES AMORIM MONITOR 

HILDA BORGES VIEGAS AUXILIAR GERAL I 

 

Demonstrações Contábeis 

Abaixo segue o Balanço Patrimonial da Fundação AH 

 

Em R$ mil 2016 

Ativo 214.793,12 

Circulante 214.793,12 

Caixa 5.480,65 

Banco do Brasil – Conta Movimento 0,00 

Banco do Brasil – Aplicação Financeira 209.312,47 

TOTAL 214.793,12 

  

Passivo e Patrimônio Social 214.793,12 

Circulante 13.113,13 

Fornecedores 167,63 

PIS a Recolher 137,98 

Salários e Ordenados a Pagar 7.347,39 

INSS a Recolher 3.476,33 

FGTS a Recolher 1.103,80 

Assistência Contábil a Pagar 880,00 

Patrimônio Social 201.679,99 

TOTAL 214.793,12 
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Distribuição do Valor Adicionado 

(DVA) 

2016 

Receitas de Doações 504.935,62 

Serviços de Terceiros e Outras Despesas Operacionais (158.194,25) 

Receita Financeira 16.971,11 

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 363.712,48 

  

Pessoal, Capacitação e Encargos 216.777,11 

Tributos Federais 56.657,46 

Tributos Municipais 35,83 

Superávit do Exercício 90.242,08 

VALOR TOTAL DISTRIBUÍDO 363.712,48 

 

Informações Institucionais 

Sede da Fundação AH: (067) 3546 1467 

E-mail: fundacao@ah.agr.br 

 

Brasilândia/Ms, 28 de Fevereiro de 2016 

 

 

Helder Hofig 
Presidente 

mailto:fundacao@ah.agr.br

