FUNDAÇÃO AH

Educação, Extensão e Desenvolvimento em
Atividades Agropecuárias

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018
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MENSAGEM DA DIRETORIA
“A Fundação AH vem cumprindo um papel essencial
na formação de jovens e crianças da área rural do
município de Brasilândia/MS. Pautada na diversidade
e

oportunizando

atividades

e

eventos

que

JULIA ARCANGELO GUIMARÃES HOFIG
DIRETORA PRESIDENTE

se

destacam na área da educação, arte e cultura em
toda a sua região de abrangência, promove novas
experiências de aprendizagem. Acreditamos que a
educação

é

uma

ferramenta

o

que

permite

GILBERTO DOS SANTOS SOARES
DIRETOR FINANCEIRO

desenvolver integralmente as crianças em todas suas
potências,

para

conscientemente

que
sua

possam

trajetória

escolher
e

crescer

plenamente, almejando um futuro melhor.”
Diretoria

GLAUCO MARIGHELLA F. DA SILVA
DIRETOR SECRETÁRIO
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MISSÃO
Atuar na formação de cidadãos críticos e
reflexivos, com foco nas crianças, jovens,

educadores e familiares do meio rural, através
de

experiências

educativas,

culturais

e

artísticas.
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VISÃO
Embasados na cultura da infância e na pedagogia

da escuta, tornar-se uma instituição reconhecida
no âmbito sócio educativo, cultural, artístico e
de

formação

de

educadores,

que

tragam

impactos positivos e transformadores para a
sociedade e comunidade rural.
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VALORES
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TÍTULOS E PREMIAÇÕES
✓Entidade de Utilidade Pública em nível municipal desde 2016

✓Entidade de Utilidade Pública em nível estadual desde 2017
✓Semifinalistas Prêmio Itaú Unicef 2018
✓Salas Verdes – Ministério do Meio Ambiente 2018
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PROGRAMAS EXECUTADOS EM 2018
Programas

Público Alvo

Reunião de pais com

Apresentação das

Início das reuniões

palestra de Ed. Sexual

turmas do Projeto I

individuais com as

Crianças de 4 a 13
anos

famílias
Famílias das crianças
matriculadas na
Fundação AH

Crianças matriculadas
na Fundação AH

36 crianças

23 pais

36 crianças

Atividades desenvolvidas
pelas crianças.

Copa da Fundação AH

Festa Junina

Festa das Nações

Festa do Pijama

Encerramento com Feira
de Ciências e
apresentações
Crianças matriculadas na
Fundação AH e familiares

Crianças matriculadas na
Crianças matriculadas na
Fundação AH e familiares e Fundação AH e familiares
crianças da Vista Alegre.
e crianças da Vista
Alegre.
80 pessoas
100 pessoas

Crianças matriculadas na
Fundação AH e familiares
e crianças da Vista
Alegre.
80 pessoas

Crianças
matriculadas na
Fundação AH
36 crianças

80 pessoas

Bola, rede, coletes,
apito.

Bola, TNT (coletes),
medalhas, rede, time de
futebol.

Barracas de bambos,
materiais de papelaria,
brindes, instrumento
musical, sanfoneiro.

Comidas típicas dos
países, atividades
expostas, materiais de
papelaria, elementos da
natureza, etc.

Atividades realizadas
durante o ano, materiais
de papelaria, elementos da
natureza, comidas típicas,
etc.

Pedagoga da Fundação
AH.
Fazenda Córrego Azul Fazenda Córrego Azul

Profissional de
Educação Física.
Fazenda Córrego Azul

Crianças e famílias.

Equipe Fundação AH e
voluntários.
Fazenda Córrego Azul e
Fazenda Vista Alegre.

Equipe Fundação AH

Materiais de
papelaria,
elementos da
natureza, ônibus
para transportar as
crianças.
Equipe Fundação
AH
Fazenda Córrego
Azul

Forma
de participação
dos Participação dos pais.
beneficiários e/ou as estratégias
utilizadas nas
etapas de Elaboração
Execução
Fevereiro

Participação das
crianças.

Participação das famílias

Participação das
crianças.

Time de Futebol Fazenda
Participação das crianças Participação das crianças Participação das
Córrego Azul e Profissional e familiares.
e familiares.
crianças
de Educação Física.

Participação das crianças e
familiares

Abril

Maio a novembro

Maio

Junho

Novembro

avaliação e monitoramento do
plano

Apresentar o
conhecimento
aprimorado durante
o projeto.

Debater sobre o
aprendizado,
comportamento e
relações da criança.

Iniciar o projeto “Copa Vivenciar o esporte da
Cultivar a diversidade
do Mundo” praticando ‘Copa do Mundo”, a fim de cultural.
o esporte apresentado. interagir e valorizar a
cultura esportiva.

Capacidade
de
realizado
Recursos utilizados

Pais das crianças
matriculadas na
Fundação AH.

Oficina de Futebol

atendimento 23 pais

Materiais de papelaria, Materiais de
data show, computador. papelaria, atividades
executadas pelas
crianças.

Recursos humanos envolvidos

Equipe Fundação AH

Abrangência territorial

Fazenda Córrego Azul

Apresentar as
atividades
desenvolvidas para o
ano de 2018 e
conscientizar os pais
sobre a Ed. Sexual.

Equipe Fundação AH

Fazenda Córrego Azul e
Fazenda Vista Alegre.

Julho

Fazenda Córrego Azul e
Fazenda Vista Alegre.

Agosto

Outubro

Equipe Fundação AH
Fazenda Córrego Azul

Conhecer a cultura dos
Vivenciar atividades Apresentar os projetos
países que irão participar em outro período
científicos estudados
da Copa do Mundo.
como
durante o ano de 2018.
encerramento do
projeto estudado.
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ATIVIDADES REALIZADAS
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Eixo das atividades de 2018
O trabalho por projetos são a escolha metodológica da Fundação AH.
Em 2018, a cada trimestre foi trabalhado um eixo temático. Dentro de
cada projeto são trabalhadas as diversas linguagens acerca do tema,
possibilitando um olhar amplo e de diversas perspectivas sobre
determinado fenômeno. No ano de 2018, os projetos foram:
I. Ambientação e Identidade
II. Projeto do Grupo: Os animais (Grupo I); O sistema solar (Grupo II);
Máquina fotográfica (Grupo III)
III. Projeto Coletivo: Copa do Mundo
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Reunião de pais e responsáveis com palestra de Ed. Sexual e palestra sobre
Documentário Da cor laranja
No dia 21 de fevereiro ocorreu a 1ª reunião com 13 famílias presentes. Apresentou-se os planos de 2018 e teve um bate papo sobre a
Educação Sexual. O intuito do bate papo é para as famílias compreenderem a importância de se discutir e trabalhar este tema nos
ambientes educacionais e quebrar o tabu que por anos vem se reproduzindo.

A segunda reunião ocorreu no dia 21 de agosto. Teve como intuito mostrar

o avanço das crianças, conscientizar sobre a frequência, mostrar os gastos
e direcionamento do orçamento da Fundação. Depois, tivemos palestra
sobre o Documentário Da cor Laranja, como uma ação do projeto Salas
Verdes, conscientizando sobre acidentes ambientais, com o geógrafo
Glauco Marighella.
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Apresentação das turmas do Projeto I

Em abril de 2018, as crianças apresentaram suas primeiras impressões e ações
desenvolvidas na Fundação AH, consolidando aprendizados e gerando um
feedback importante em relação a todos os temas tratados, assim como
demonstrando sua percepção sobre a atuação da fundação ao longo dos meses
iniciais.

12

Oficina de Futebol
O futebol desenvolve as habilidades físico-mental,
consciência corporal, coordenação, flexibilidade e
ritmo, de forma lúdica e prazerosa
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A tradicional Festa Junina este ano foi em
ritmo de Copa do Mundo, cada grupo
apresentou uma dança de um país que

competiu nesse grande campeonato

Copa Junina

Nesse mesmo dia também realizamos a
Copa da Fundação AH, todas as crianças
jogaram de acordo com sua categoria,
assim como os adultos da comunidade.
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Festa das Nações

Festa do Pijama
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Mostra cultural – Apresentação final
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Atividades complementares
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Cultivo e manejo da Horta Comunitária
Cuidar da horta permite uma consciência e cuidado com o meio
ambiente, desenvolve a noção de tempo e de espera, e potencializa
a

importância

de

uma

alimentação

saudável.

Estimula

experimentar novos alimentos e permite desenvolver o senso de
responsabilidade.

Territórios de Aprendizagem
São jogos abertos que funcionam como laboratórios
de investigação e relações entre as crianças, que
provocam desafios e ações criativas.
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Oficina de Música
A música proporciona desenvolvimento

da percepção sensorial, apreciação da
diversidade cultural, raciocínio lógico
matemático,

sensibilidade,

atenção,

concentração, criatividade e memória

Trabalhos Manuais
A arte potencializa as capacidades intelectuais
da criança, o estimula a criar, aprender e inovar
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Oficina de dança
A dança é uma linguagem artística, sendo uma experiência
corporal, que possibilita as crianças novas formas de expressão e
comunicação, levando a descoberta da sua linguagem corporal,
contribuindo para o aprimoramento de habilidades e competências
escolares.

Oficina de cavalos
Ensinar as noções de cuidados com os animais, sua anatomia e
necessidades. Auxilia as crianças a aprenderem o sentido de
companheirismo e respeito, concentração, noções de limite,
responsabilidade e auto confiança, além de preservar a cultura
rural.
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Desenho de observação e teatro de sombras

Oficina de arte contemporânea com a
Professora Denise Sabino

Oficina de Linguagens Criativas

Oficina de Xilogravura com os estagiários de Artes
Visuais da Universidade Estadual de Londrina

Oficina de documentário com o historiador e
21
cineasta Luis Henrique Mioto

Visita à plantação de milho e à
Granja São José

Atividades do Programa

Agrinho – visitas aos
setores rurais

Visita ao confinamento e ao projeto
de geração de energia em biogás
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Formação continuada
Cursos para equipe pedagógica da Fundação AH

*Semana Interna de Capacitação

*Curso com Fátima Pacheco sobre Avaliação, em São Paulo

*Curso no SESC de Presidente Prudente sobre Oficinas de aprender
*Oficina de Xilogravura no Ateliê da UEL

*Visita na UEL com o SENAR
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Cursos para a comunidade
Através da parceria com o SENAR/MS são ofertados cursos para a equipe da Fundação AH e a comunidade interessada.

*Corte e costura (confecção de peças)

*Informática

*Produção de alimentos saudáveis
*Floricultura e jardinagem

*Primeiros Socorros
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Formação de educadores
Com intuito de dialogar e contribuir com os profissionais da rede pública de ensino, a Formação de Educadores prevê cursos na modalidade de
Formação Continuada, com encontros mensais
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✓ Curso de Artes com Guiomar Pimentel
✓ Curso de Contação de Histórias com

grupo “As meninas do conto”
✓ Curso de Audiovisual com Andressa

Tatiele
✓ Palestra Experiências Literárias com

Juliana Pádua
✓ Curso

Pedagogia de Projetos com
Elaine Naldi

✓ Curso Arte e Ateliê na escola com

Kristiane Barbarini
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Comprometimento com a saúde
A Fundação AH prioriza a saúde e integridade física e emocional de suas crianças. Sendo assim, profissionais da área
realizam atendimentos com as crianças

Atendimentos semestrais
com nutricionista

Atendimentos semanais com a
psicóloga para crianças e famílias
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RESULTADOS
Avaliação das crianças
Evolução dos Desafios de Aprendizagem
de Língua Portuguesa e Matemática do
ano de 2018
Trimestralmente ocorrem as avaliações das crianças,
levando-se em consideração a proficiência na Língua
Portuguesa e na Matemática. No gráfico, vemos a média
da evolução das mesmas de Março à Novembro

85,00%
80,00%
75,00%

81%

70,00%
65,00%

83%

70%

60,00%
Desafio I
Março

Desafio II
Agosto

Desafio III
Novembro
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Número de crianças atendidas

37
34
35
26
Ano
2015

Ano 2017

Ano 2018

Relação de atendidos 2018

Ano 2016

38%

Meninas

62%

Meninos

29

Projetos Aprovados

Prêmios e Concursos

✓Projeto Salas Verdes – Secretaria

✓Projeto Oficinas Sócio
Educativas – Semifinalistas Prêmio

de Educação do Ministério do Meio
Ambiente

✓Projeto Espaço de Estudos
Comunitário – Parceria Fibria e
Instituto Votorantim

✓Projeto de Estudos Digitais –
Fórum de Brasilândia

Itaú Unicef

✓Criativos da Escola –

participação em concurso

✓Apresentação Oral no X
ICLOC: Fundação AH: uma

experiência sócio educativa baseada
em Projetos Pedagógicos
30
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RECONHECIMENTO DA MÍDIA
Ao longo de 2018, a Fundação AH foi notícia em diversos meios de comunicação, no qual descreveram a importâncias das
atividades desenvolvidas na entidade e o seu impacto social.
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LEI ESTADUAL Nº 5.248 DE 20 DE
AGOSTO DE 2018
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VISITAS
A presença de autoridades e de outros entidades demonstra o significante contribuição da Fundação AH para a região de
Brasilândia.

Presidente da Casa Acolhedora

Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente

Deputado Beto Pereira
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PARCEIROS
Todo trabalho necessita de parceiros sólidos e presentes para que se troque experiências e complemente o conhecimento profissional e
interpessoal da fundação e colaboradores. A Fundação AH conta com parceiros importantes na região de Brasilândia:

✓ Instituto Mirim de Bataguassu

✓ APAE de Brasilândia
✓ SEMEC de Brasilândia

✓ SENAR/MS
✓ Casa do Menor Acolhedor de Brasilândia
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS - 2018
Como instituição de direito privado e sem fins lucrativos, a Fundação AH
cumpre as finalidades e os objetivos descritos em seu Estatuto Social.
Em 2018, foram destinados o valor de R$ 542.361,00.
No decorrer do ano, a Fundação AH recebeu o valor de R$ 64.965,00 através do
Termo de Parceria com empresa Fibria Celulose S/A e Instituto Votorantim, que foi
investido

em

capacitação

de

professores

da

rede

pública

de

ensino

de

Brasilândia/MS, e recebeu ainda o valor de R$ 8.312,50 através de projeto “ Estudos
Digitais” junto ao Poder Judiciário da Comarca de Brasilândia/MS.
Os indicadores econômicos são permanentemente acompanhados, sobretudo
para o monitoramento das despesas, uma vez que seus recursos são provenientes,
principalmente, dos mantenedores da Fundação AH.

36

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDAÇAO AH, EDUCAÇAO, EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
CNPJ: 22.655.645/0001-03
Balanço encerrado em: 31/12/2018

ATIVO

2018

PASSIVO

CIRCULANTE
Caixa Geral
Banco do Brasil C/C 20.067-0
BB aplicação Financeira Renda Fixa

0,43
59.402,63
351.489,69

CIRCULANTE
Obrigaçoes Tributárias
Salários e Ordenados
Obrigações Sociais
Contas a Pagar

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

410.892,75

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 55.225,97

NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

55.225,97

466.118,72

2018
5.691,43
13.890,98
15.234,36
1.908,00
36.724,77

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL

429.393,95

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

429.393,95

TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQUIDO

466.118,72
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Distribuição do Valor Adicionado (DVA)
Receitas de Doações
Serviços de Terceiros e Outras Despesas
Operacionais
Receita Financeira
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
Pessoal, Capacitação e Encargos
Tributos Federais
Tributos Municipais
Superávit do Exercício
VALOR TOTAL DISTRIBUÍDO

605.427,72
(-) 195.075,69
(+) 10.986,01
(=) 421.338,04
252.974,93
101.425,58
5.582,10
61.355,43
421.338,04
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Fundação AH agradece a todos que participaram, direta ou indiretamente, das atividades
desenvolvidas no ano de 2018, que foi um ano de consolidação e de muito aprendizado, tanto para as crianças
quanto para todo o corpo técnico.
A participação de todos os profissionais, agentes públicos, financiadores, parceiros e principalmente
das famílias e crianças atendidas, foram essenciais para a execução dessa gama incrível de atividades que
certamente contribuíram para a formação de conhecimento e de uma comunidade melhor.
O desenvolvimento socioeconômico é uma construção do dia a dia, e temos orgulho de poder
contribuir cada vez mais para a criação de um mundo moderno, sem preconceitos e de diversidade.
Acreditamos que, juntos, podemos mudar para melhorar o planeta em que vivemos.
Muito obrigada.
Brasilândia/MS, 26 de junho de 2019
Julia A. G. Hofig

Presidente
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