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MISSÃO

Promover a educação continuada com foco na

formação integral do sujeito, oferecendo

oportunidades para crianças e jovens da zona

rural desenvolverem o raciocínio critico,

reflexivo e a autonomia, atuando nos

contextos sociais nos quais essa crianças estão

inseridas



VISÃO

Uma comunidade que se interessa e participa

do futuro das crianças e jovens e oferece

recursos para que os mesmos tornem-se mais

críticos, reflexivos e autônomos com

oportunidade de um futuro mais promissor



VALORES

Inclusão 
Social

Disciplina

RespeitoInovação

Autonomia



ATIVIDADES 

REALIZADAS

2019



PROGRAMAS 

EXECUTADOS A seguir, exibimos as tabelas dos 

programas e atividades para a 

comunidade do 1º e 2º semestre, 

consecutivamente, que foram 

previstos em nosso Plano Anual de 

Trabalho e executados em 2019. Em 

seguida, apresentamos os outros 

programas e atividades executados, 

que não estavam previstos.

Esses programas e atividades visam 

fortalecer os vínculos, proporcionar 

momentos de convívio e construção 

de relações saudáveis.



Programas Assembleia Geral e 

Reunião de Pais 

Palestra sobre Higiene 

pessoal

Início das reuniões 

individuais com as famílias 

Oficina de Música

Público Alvo Pais das crianças 

matriculadas na Fundação 

AH e a comunidade 

Pais das crianças 

matriculadas na Fundação 

AH.

Famílias das crianças 

matriculadas na Fundação AH

Crianças matriculadas na 

Fundação AH 

Capacidade de atendimento

realizado

55 pessoas 12 pais 23 pais  36 crianças 

Recursos utilizados Materiais de papelaria, 

data show, computador.  

Materiais de papelaria, 

atividades executadas pelas 

crianças. 

Atividades desenvolvidas pelas 

crianças. 

Flautas, partituras e 

violão 

Recursos humanos 

envolvidos

Equipe Fundação AH Equipe Fundação AH e 

Profissional da saúde

Pedagoga da Fundação AH e 

as Monitoras 

Profissional de Música  

Abrangência territorial Fazenda Córrego Azul e 

São José dos Jesuítas 

Fazenda Córrego Azul  e 

São José dos Jesuíta

Fazenda Córrego Azul Fazenda Córrego Azul

Forma de participação dos

beneficiários e/ou as

estratégias utilizadas nas

etapas de Elaboração

Participação dos pais e da 

comunidade

Participação dos pais  Participação das famílias   Participação das crianças.  

Execução 16 de Abril de 2019 20 de Abril de 2019 01, 02 e 03 de Junho de 2019 Março à Novembro

Avaliação e monitoramento 

do plano

Apresentar as atividades 

desenvolvidas para o ano 

de 2018 e o Plano de 

Trabalho de 2019. 

Apresentar os benefícios e 

formas de fazer a higiene 

pessoal

Debater sobre o aprendizado, 

comportamento e relações da 

criança.  

Ampliar o aprendizado da 

música. 

PROGRAMAS EXECUTADOS – Previstos em Plano Anual de Trabalho

1º semestre



Programas Festa Junina  Reunião de Orçamento 

Participativo

Festa do Pijama Encerramento com 

Mostra Cultural 

Público Alvo Crianças matriculadas na 

Fundação AH e familiares 

e crianças da Vista Alegre. 

Pais das crianças 

matriculadas na Fundação 

AH e a comunidade

Crianças matriculadas na 

Fundação AH

Crianças matriculadas na 

Fundação AH e familiares

Capacidade de atendimento

realizado

100 pessoas   44 pessoas 36 crianças  100 pessoas 

Recursos utilizados Barracas de bambos,  

materiais de papelaria, 

brindes, instrumento 

musical, sanfoneiro. 

Datashow, computador, 

fichas orçamentárias, 

cadeiras, microfone.

Materiais de papelaria, 

elementos da natureza, ônibus 

para transportar as crianças. 

Atividades realizadas 

durante o ano, materiais 

de papelaria, elementos 

da natureza, comidas 

típicas, etc. 

Recursos humanos 

envolvidos

Equipe Fundação AH  e 

voluntários.  

Equipe FAH e diretoria Equipe Fundação AH Equipe Fundação AH

Abrangência territorial Fazenda Córrego Azul e 

São José dos Jesuítas. 

Fazenda Córrego Azul e 

São José dos Jesuítas.

Fazenda Córrego Azul Fazenda Córrego Azul

Forma de participação dos

beneficiários e/ou as

estratégias utilizadas nas

etapas de Elaboração

Participação das crianças e 

familiares. 

Participação dos pais e da 

comunidade

Participação das crianças Participação das crianças 

e  familiares

Execução 21 de Julho de 2019 22 de Outubro de 2019 25 de Outubro de 2019 29 de Novembro de 2019

Avaliação e monitoramento 

do plano

Cultivar a diversidade 

cultural. 

Inserir a participação da 

comunidade no orçamento 

da Instituição.

Vivenciar atividades em outro 

período como encerramento 

do projeto estudado. 

Apresentar os projetos 

estudados durante o ano 

de 2019. 

PROGRAMAS EXECUTADOS – Previstos em Plano Anual de Trabalho

2º semestre



OUTROS PROGRAMAS EXECUTADOS – Tabela 1

Programas Chá das Mulheres Apresentação Musical 

em Jantar na fazenda

Semana da pessoa com 

Deficiência múltipla 

(Visita da APAE a 

Fundação)

Apresentação Musical 

na cidade de 

Brasilândia

Público Alvo Mulheres e mães das crianças 

inscritas na Fundação AH

Familiares de crianças e 

jovens e demais membros 

da comunidade

Pais das crianças 

matriculadas na Fundação 

AH e a comunidade

Crianças matriculadas na 

Fundação AH e alunos da 

APAE com seus 

familiares

Capacidade de atendimento

realizado

60 pessoas   90 pessoas 50 pessoas 36 crianças  

Recursos utilizados Alimentos, brindes, 

microfone.

Microfones, Instrumentos 

musicais.

Datashow, computador, 

microfone, cadeiras e mesas

Ônibus para transportar 

as crianças. Instrumentos 

musicais

Recursos humanos 

envolvidos

Equipe Fundação AH  e 

voluntários.  

Professor de música e 

Equipe Fundação AH

Equipe Fundação AH e 

equipe da APAE

Professor de música e 

Equipe Fundação AH

Abrangência territorial Fazenda Córrego Azul e São 

José dos Jesuítas. 

Fazenda Córrego Azul. Fazenda Córrego Azul e 

Brasilândia

Brasilândia

Execução 16 de Março de 2019 20 de Abril de 2019 22 de Agosto de 2019 07 de Setembro de 2019

Avaliação e monitoramento 

do plano

Promover o bem estar e 

promover o cuidado com a 

saúde da mulher, realizando 

palestras motivacionais e de 

auto cuidado

Vivenciar atividades em 

outro período, trabalhar a 

segurança e auto estima 

para se apresentar. 

Promover o contato e o 

respeito com a diversidade.

Vivenciar atividades em 

outro período, trabalhar a 

segurança e auto estima 

para se apresentar. 



OUTROS PROGRAMAS EXECUTADOS – Tabela 2

Programas Palestra sobre câncer 

infantil e Educando os 

Jovens

Mutirão com os pais Jantar dos voluntários Encerramento do 

Projeto Cavalo Amigo 

da APAE

Público Alvo Familiares de crianças e 

jovens e demais membros da 

comunidade

Pais das crianças inscritas 

na Fundação AH

Voluntários da Fundação e 

seus familiares

Crianças matriculadas na 

Fundação AH e alunos da 

APAE com seus 

familiares

Capacidade de atendimento

realizado

45 pessoas 25 pessoas   80 pessoas 50 crianças  

Recursos utilizados Data show, cadeiras, 

computador, microfone.

Materiais de construção Cadeiras e alimentos Ônibus para transportar 

as crianças. Instrumentos 

musicais

Recursos humanos 

envolvidos

Profissionais da saúde de 

Bataguassu

Equipe Fundação AH  e 

voluntários.  

Equipe Fundação AH Professor de música, 

Equipe Fundação AH, 

professores da APAE

Abrangência territorial Fazenda Córrego Azul e São 

José dos Jesuítas.

Fazenda Córrego Azul e 

São José dos Jesuítas. 

Fazenda Córrego Azul Fazenda Córrego Azul e 

São José dos Jesuítas e 

Brasilândia

Execução 11 de Setembro de 2019 20 de Outubro de 2019 27 de Novembro de 2019 05 de Dezembro de 2019

Avaliação e monitoramento 

do plano

Informar a comunidade e os 

pais para os cuidados de 

saúde e identificação precoce 

de doenças.

Contribuir com o cuidado 

dos brinquedos e mobília 

da Fundação, fazendo sua 

manutenção

Interagir os voluntários e 

agradecer pelas 

contribuições. Incentivar 

novas participações

Confraternizar e interagir 

as crianças da Fundação 

AH com os alunos da 

APAE. 



Assembleia Geral e 

Reunião de Pais
Reunião para comunidade 

apresentando as metas do ano 

para a instituição e momento 

para  todos fazerem perguntas e 

tirarem suas dúvidas com a 

diretoria e equipe da Fundação 

AH. 

FOTOS E EVIDÊNCIAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS

Chá das Mulheres

Este evento pôde contribuir 

com a saúde da mulher, 

através de palestras e 

informações sobre o auto 

cuidado, o auto exame e 

práticas saudáveis. 



Palestra de Saúde –

Higiene Pessoal

Palestrante Dra. Marcia,  e 

Cristiane contribuíram com 

uma palestra para comunidade 

tratando do assunto saúde 

bocal e postura no trabalho. 

Apresentação musical e 

jantar da Fazenda

Nesse momento as crianças 

puderam exercitar se apresentarem 

para o público, tendo postura e 

responsabilidade. É também um 

importante momento de apresentar 

o trabalho desenvolvido e 

oportunizar o contato com a 

música e os instrumentos para a 

comunidade



Reuniões Individuais com as 

famílias
Foi apresentado os planos de trabalhos e projetos 

dos Grupos, assim como as evoluções das 

crianças para suas famílias. Esse momento é 

muito importante para dialogar com a família, 

informar sobre a criança e suas necessidades, 

podendo ser feita uma orientação familiar.  Nessa 

mesma ocasião ocorreu um momento de oficina 

de interação com as famílias, nas quais as mesmas 

confeccionaram prendas e brincadeiras para a 

Festa Junina, juntamente com seus filhos, o que 

contribui para a construção de vínculos saudáveis 

e momentos prazerosos. 

Oficina de Música  
A música proporciona 

desenvolvimento da 

percepção sensorial, 

apreciação da diversidade 

cultural, raciocínio lógico. 

Contribui para o 

desenvolvimento motor, para 

a concentração e expressão. 



Festa Junina

A Festa Junina contribui 

para celebrar e conhecer a 

cultura brasileira e 

proporcionar o 

fortalecimento de vínculos 

entre crianças e seus 

familiares.

Semana da Pessoa com 

Deficiência Múltipla

Nesse dia foi realizado 

contação de historias para as 

crianças e brincadeiras culturais 

juntamente com os alunos da 

APAE de Brasilândia. Um 

oportunidade para convivência 

e respeito às diferenças.



Reunião de 

Orçamento 

Participativo

A comunidade pôde 

apresentar e propor ideias 

para atividades a serem 

realizadas em 2020 e adicioná-

las na previsão de orçamento.
Palestra Informativa aos 

pais - Prevenção do Câncer 

Infantil e Educando os Jovens 

Pôde-se oferecer, com essa 

palestra, informações pertinentes 

para apoiar as famílias nos 

cuidados essenciais de saúde com 

as crianças, trazendo a importância 

da prevenção de doenças e 

diagnóstico precoce.  



Mutirão com as Famílias

Este momento é muito importante para 

que as famílias contribuam com o 

trabalho da Fundação. Contribui 

também para desenvolver o sentimento 

de pertencimento ao nosso espaço, o 

trabalho cooperativo, e a união entre os 

pares. É um momento muito potente 

para as crianças aprenderem o poder do 

fazer coletivo e do construir com as 

próprias mãos.  
Jantar para os 

voluntários

A importância desse momento 

se dá para a fortalecer a cultura 

do voluntariado. Com o jantar, 

pudemos mostrar nossa 

gratidão aos que nos ajudaram 

ao longo do ano. 



Mostra Cultural –

Encerramento

Este é um momento para 

apresentar os resultados, as 

conquistas e a potência das crianças. 

É uma maneira de darmos voz e 

visibilidade a tudo que foi 

desenvolvido ao longo do ano e 

demonstrar abertamente os 

resultados alcançados. 

Encerramento do 

Projeto Cavalo 

Amigo – APAE

Celebrando o encerramento 

do ano, os alunos da APAE 

receberam uma apresentação 

de música das crianças da 

Fundação AH.  



ORGANIZAÇÃO E ROTINA NO TRABALHO 

COM AS CRIANÇAS

Grupo I: 

4 a 6 anos

Grupo II: 

7 a 9 anos
Grupo III: 

10 a 13 

anos

Almoço

Higienização

Acolhida – Propostas Permanentes

Tarefa de casa, Projetos e Oficinas

Lanche

Brincadeira livre, simbólica e jogos



ATIVIDADES PERMANENTES COM AS 

CRIANÇAS

Experimento de 

materiais artístico

são oferecidos diferentes 

materiais para as crianças 

explorarem as 

materialidades e 

desenvolverem seus 

grafismos, de forma 

autêntica e criativa

São propostas que 

acontecem semanalmente, 

após o momento do Almoço 

e Higienização. Possuem o 

intuito de desenvolver 

habilidades necessárias para 

a vida.
Assembleia

Momento que todos os 

grupos se reúnem, para 

dialogar, discutir e buscar 

soluções para problemas 

que estão em torno deles



Oficina de cavalo

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.

Território de 

aprendizagem

Ambientes para as 

crianças transitarem, 

investigarem, e se 

relacionar com as outras 

crianças



O trabalho com Projetos norteia as atividades

propostas para as crianças nos momentos de Oficinas

e Atividades Permanentes. No ano de 2019 cada

Grupo estudou e trabalhou vários eixos temáticos

dentro de um grande tema gerador: “Sítio do Pica pau

Amarelo”. Os temas desenvolvidos foram:

✓ Gostos, cores e sabores da Fazenda;

✓ Galeria dos Personagens;

✓ Animais em extinção;

✓ Lixo;

✓ Quem tem poder?

✓ Quem sou eu?

✓ Gênero carta;

✓ Gênero poema;

✓ O Brasil que eu quero

EIXO DAS 

PROPOSTAS 

DE 2019 COM 

AS CRIANÇAS

TRABALHO COM 

PROJETOS



Período de Ambientação e 

Adaptação

Retomamos as atividades com as 

crianças dia 18 de Fevereiro com 

proposta de exploração e brincadeira. 

Esse é um momento para as crianças se 

adaptarem à Instituição, aos grupos e a 

rotina, construindo as regras coletivas e 

desenvolvendo o pertencimento ao 

espaço e ao grupo, aprendendo sobre 

seus direitos e deveres no coletivo. 

Início dos Projetos de 

Pesquisa

No dia 11 de março demos 

início aos projetos diante do 

tema gerador do Sítio do Pica 

pau Amarelo. A partir do tema, 

cada Grupo passa a trabalhar 

temas relacionados, a partir da 

necessidade da faixa etária 



Continuidade dos Projetos:

Contextos Investigativos

Os contextos são espaços preparados 

diariamente, através dos projetos e a 

escuta das crianças, no qual são montadas 

propostas de pesquisa, investigação, 

debate e diálogo.  Nestes momentos é 

possível trabalhar conceitos, aprofundar 

em conhecimento sobre o mundo e 

desenvolver as habilidades do saber fazer.



Para realizar um trabalho de excelência, 

acreditamos ser necessário um programa de 

capacitação continuada para a equipe. Sendo 

assim, a Fundação AH investe anualmente 

em cursos e formações para sua equipe. Além 

disso, se reuni três vezes por semana no 

período das 08h às 12h para estudar, elaborar 

e montar o planejamento das atividades que 

serão desenvolvidas. Quinzenalmente a 

equipe realiza grupos de estudos com 

referências em autores que retratam a 

compreensão do desenvolvimento infantil.  

Curso 

“Contextos 

investigativo” 

no Espaço 

Kandô -SP

Curso Artes e 

expressões-

Professor 

Raul 

Guimarães

Curso de 

Documentação 

Pedagógica-

Ateliê 

Carambola -

SP

Curso sobre 

Competências 

Gerais da Base 

Nacional 

Comum 

Curricular -

BNCC

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE



Tivemos a presença da 

palestrante Elaine Naldi, 

na Fundação junto com 

a equipe para se 

aprimorar nos assuntos 

projetos pedagógico, 

sequencia didática e 

contextos. 

Ao longo do ano foram 

realizadas três vídeo 

conferências com a 

palestrante Juliana Pádua, 

que aprofundou sobre as 

obras de Monteiro Lobato 

e sua importância para a 

literatura nacional.

Total de Carga 

Horária de 

Capacitação em 

2019: 

177 horas



A Fundação AH prioriza a saúde e 

integridade física e emocional de 

suas crianças, em acordo com o 

ECA, acreditando que o 

desenvolvimento integral depende 

desses fatores. Sendo assim, 

profissionais da área da saúde 

realizam atendimentos com as 

crianças. Além disso, fornecemos 

refeições de qualidade e com 

balanço nutricional. 

Atendimento 

pediatra Dra. 

Jessane.

Atendimento 

dentista dra. 

Marcia 

COMPROMETIMENTO COM A 

SAÚDE

Em 2019 foram 

realizados 2 dias de 

atendimento com 

pediatra e 1 dia de 

atendimento com 

dentista para todas as 

crianças participantes 

da Fundação.

Em 2019 servimos 

um total de 3.905 

refeições para as 

crianças.



RESULTADOS

Acreditamos que os resultados são 

consequência de um trabalho que visa e 

prioriza pelo bem estar de todos: equipe, 

crianças, família e comunidade. Os 

resultados de nosso trabalho advém de 

uma proposta de ação muito refletida, 

no qual o estudo, capacitação e diálogo 

são práticas diárias e exercidas por todas 

as instâncias envolvidas. Cada ação ou 

estratégia realizada na Fundação AH 

contribui para que alcancemos nossos 

objetivos enquanto instituição.

Total de 

crianças 

atendidas em 

2019:

50 crianças

Satisfação das 

famílias com o 

trabalho da 

Fundação AH:

95% satisfeitos



Trimestralmente é aplicada 

uma avaliação diagnóstica 

individual pela pedagoga 

para avaliar as habilidades 

em Língua Portuguesa, 

Matemática, 

Conhecimento Rural e 

Autonomia. 

O acompanhamento do 

desenvolvimento da criança ocorre de 

maneira sistemática e integral, buscando 

ampliar, além de registrar, o 

desenvolvimento de suas capacidades.

Diariamente é feita a observação destas e 

pensado estratégias para favorecer seu 

desenvolvimento. Além disso, estamos 

em constante contato com os 

professores e coordenadores das escolas 

nas quais as crianças estão matriculadas, 

a fim de possibilitar diálogo e parcerias 

para auxiliar as crianças em suas 

dificuldades particulares.
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Português Matemática Autonomia Conhecimento Rural

Evolução na Avaliação 

1º trimestre 3º trimestre

No gráfico fica evidente uma 

melhora grandiosa em todas as 

áreas avaliadas, sendo o 

aproveitamento de 

82% em Português, 

81% em Autonomia, 

81% em Matemática e 

64% em Conhecimento 

Rural



✓ Aprovado pelo terceiro ano

consecutivo no Projeto “Espaço

de Estudos Comunitários”

✓ Aprovado no Projeto “Oficina

Musical na Zona Rural” pelo

Fórum de Brasilândia

CONQUISTAS – PROJETOS E 

PARCERIAS APROVADAS



Projeto Espaço de Estudos 

Comunitário

Iniciamos o projeto dia 19 de março, 

trazendo diferentes linguagens

para as crianças se aprofundarem através 

das Oficinas de Linguagens. Ao longo 

dos projetos com as crianças, inseríamos 

os momentos com as múltiplas 

linguagens expressivas, oportunizando 

melhoria da interpretação e apropriação 

dos diálogos. 

Oficina de Linguagens Criativas



Distribuição de 

60 livros 
gratuitos

Carga horária 

de oficinas: 237 

horas

46 crianças e 

adolescentes 

atendidos

Resultados  e Produtos finais 

da Oficina de Linguagem 

Criativa - Projeto Espaço de 

Estudos Comunitário

61% de 

aproveitamento 

Produção de 

livros feito 

pelas crianças

Compra de 

materiais que 

melhoraram a 

infraestrutura 

oferecida às 

crianças



Formação de educadores 

Curso Ateliê 

de Histórias 

- Vanessa 

Nakadomari

Curso 

Percepção e 

Construção de 

Imagem - Aline 

Abreu 

Outra ação do Projeto 

Espaço de Estudos 

Comunitário é a Formação 

Continuada para educadores 

dos municípios da região 

visando fortalecer as 

metodologias de 

aprendizagem e aprimorar a 

qualidade do ensino.



Curso de 

Mediação de 

Leitura -

Camila Feltre 

Curso 

Pedagogia de 

Projeto -

Elaine Naldi 



155 
professores 

participantes

Carga horária 

de cursos: 

40h

84% 
avaliaram os 

cursos como 

Excelente

Resultados  e Produtos 

finais da Formação de 

Educadores- Projeto 

Espaço de Estudos 

Comunitário

Cada professor participante possui, 

em média, 30 alunos. Sendo assim, os 

cursos de aperfeiçoamento e 

formação, puderam impactar na 

metodologia e didática usada pelos 

professores em sala de aula, e 

impactar indiretamente, mais de 4000 

crianças
Criação da “Maleta 

de Histórias” que 

percorreram as 

escolas com livros 

dentro. 

Participação de 

Educadores de 3 

municípios



Projeto Oficina Musical para a 

Zona Rural

O Projeto iniciou em Junho de 2019 

com o objetivo de desenvolver a 

habilidade e competências relacionadas 

ao ensino musical através de oficinas de 

canto, ritmos e instrumentos para 

crianças. Desenvolvendo, por exemplo, 

autodisciplina, capacidade de trabalhar 

em grupos, funções da criatividade, 

sensibilidade e cognição. 

Oficina Musical de Instrumentos



Para acessar o Relatório Final do projeto e Prestação de Contas completa, acesse www.fundacaoah.org

Investimento: 

R$ 7.500,00

37 crianças 

participantes

80,4% de 

frequência

Carga horária 

de aulas: 78h
Avaliação 

final de 

desempenho 

das crianças: 

78%

Resultados  e 

Produtos finais 

do Projeto 

Oficina 

Musical

2
Apresentações 

e compra de 

instrumentos

musicais

Oficina de 

Canto para a 

comunidade

Entrega de 

CDs com a 

gravação das 

crianças

Com o projeto as 

crianças puderam 

aprender mais sobre 

o repertório da 

música brasileira. 

Aprenderam a tocar 

e a apreciar 

instrumentos 

musicais. 

Trabalharam a 

memória e a 

responsabilidade.  



MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA

Inauguração do Espaço e 

Projeto Fazendinha 

Com esse novo espaço para 

atividades pôde-se trabalhar 

com as crianças a educação 

ambiental, o manejo de horta e 

cuidados com os animais

Compra de livros 

Em 2019 a Fundação AH 

ampliou seu Biblioteca de 

493 livros para 526 

livros.

Compra de 

instrumentos 

musicais

A Fundação AH pôde 

adquirir, por meio das 

parcerias, mais 19 

instrumentos musicais, 

totalizando 33

instrumentos.



Neste ano de 2019 foram feitas muitas 

ações a fim de envolver a comunidade 

na prática e no dia a dia da Fundação, 

assim como dialogar com suas 

necessidades. Dessa forma, foi feito um 

trabalho intenso para atuar neste 

contexto social, visando proteção, 

desenvolvimento, fortalecimento de 

vínculos e ampliação de conhecimentos 

e atitudes para o exercício da cidadania. 

Com a ajuda da comunidade e com 

trabalho transparente, foi possível 

alcançar muitas conquistas

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Participação da 

Comunidade no 

Planejamento de 

Ações e 

Orçamento para 

2020 

Contribuição da 

Comunidade para a 

Sustentabilidade e 

Captação de Recursos 

através da 

organização de Bazar, 

Rifas e Venda de 

pizzas



Criação das Comissões 

de Culinária, 

Fazendinha, Eventos, 

compostas por 

voluntários que ajudam 

ativamente na 

concretização de ações

Implantação do site da 

Fundação AH e dos 

Boletins Informativos 

Trimestrais, com o 

intuito de divulgar 

nossas ações e 

prestações de contas 

para o público

Para acessar os Boletins Informativos de 2019, acesse www.fundacaoah.org



RECONHECIMENTO

Reportagens 

em mídia 

impressa e 

mídia digital



Apresentação FIC

Aprovação do Projeto 

realizado pelas crianças 

sobre a Casa de Pau a 

Pique  para apresentação 

em Festival, dia 21 de 

março de 2019.

Apresentação no 

Festival de Música

As crianças da  Fundação 

foram convidadas para se 

apresentar no Festival de 

Música e Dança no dia 07 

de setembro, no município 

de Brasilândia



Contação de Histórias e 

Oficina em escolas 

Expandindo sua atuação, a equipe da 

Fundação AH foi convidada para 

contribuir com um Projeto de Leitura 

realizado na Escola Municipal Paulo 

Simões. Na ocasião, realizou Contação 

de Histórias e montou propostas de 

Oficinas relacionadas às histórias, para 

as turmas de 1º, 2º, 4º e 5º ano.   

Em 2019 a equipe da 

Fundação AH realizou 4 

contações de 

histórias para públicos 

externos, impactando, 

aproximadamente, 240 

expectadores



A presença de outros entidades 

demonstra a significante 

contribuição da Fundação AH 

para a região de Brasilândia. As 

visitas realizadas pela equipe da 

Fundação AH para outros locais, 

permite a troca e o diálogo com 

diferentes realidades.

VISITAS

Visita da 

escola 

Antônio 

Henrique 

Visita dos 

alunos do 3º 

ano da escola 

Paulo Simões 

Equipe da 

Fundação 

visitando a 

escola 

Raimundo 

Pedro de Souza 



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.

PARCEIROS

✓ APAE de Brasilândia

✓ SEMEC de 

Brasilândia

✓ SENAR/MS

✓ Instituto MIRIM de 

Bataguassu

✓ Casa Acolhedora de 

Brasilândia   



APLICAÇÃO DE RECURSOS



DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 



DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 



A Fundação AH 
agradece a todos os 

colaboradores e 
parceiros que viabilizam 

esse projeto tão 
importante para toda a

comunidade

JULIA A. G. HÖFIG

Diretora Presidente da Fundação AH


