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Carta do
Presidente
Desde março de 2019, o Instituto Hortense teve

Independentemente de tudo que vem acontecen-

que se adaptar à nova forma de aprender e ensi-

do, é preciso elevar a autoestima dos protagonis-

nar devido a pandemia da Covid-19. Diversas

tas da Educação valorizando seu trabalho, suas

ações foram criadas ao longo de 2020, para aten-

vivências, sonhos e memórias. Ainda mais, valori-

der as escolas e Ongs, atendidas pelo Instituto

zar as memórias como sendo responsáveis pela

Hortense. Mas o que podemos esperar da educa-

aprendizagem.

ção em 2021? O maior desafio para a família,

medidas. Rever o papel da educação, a valoriza-

escola e aluno é a instabilidade, a incerteza de

ção do profissional será primordial para garantir a

como estabelecer essa nova rotina concisa de

retomada dos estudos e da própria vida. A pande-

estudos. Estudar requer rotina, sem dúvida e este

mia trouxe um cenário desafiador, mas o Instituto

será o grande ponto que as escolas devem pensar.

Hortense procurou se reinventar, levando ciclos

Novos

tempos

exigem

novas

de formação com o significado de contribuir para
Foi frente a esse desafio, que o Instituto Hortense

o desenvolvimento emocional e a formação do

igualmente preocupado, iniciou o trabalho socio-

ser humano em suas múltiplas potencialidades,

emocional com professores no sentido de “É

de forma virtual e presencial nos momentos

preciso cuidar de quem cuida”. Nesse momento,

possíveis, cumprindo todos os protocolos exigi-

após vários estudos e discussões iniciamos o

dos pela Covid19.

trabalho com professores para prepará-los emocionalmente a como lidar e orientar suas ações e

Estamos realizando um sonho dando acesso aos

decisões em benefício da melhoria da qualidade

profissionais da educação, alunos, familiares,

de vida e o cuidado com as pessoas diretamente

colaboradores e parceiros a uma melhor qualida-

envolvidas com o processo educacional.

de de vida, tendo a possibilidade de olhar a realidade presente focalizando o futuro e se aproximando de um lugar melhor para se viver e conviver. Tecer uma rede e enredar, no melhor sentido
da palavra, MAIS GENTE!

Jorge Luís Piano Vargas

Quem somos
Em 30 de maio de 2016, começou uma história de muito amor pelas crianças,
adolescentes e pelo futuro do nosso país. O Instituto Hortense nasceu com o
objetivo de orientar e formar alunos, educadores, professores, assistentes
sociais, cuidadores e voluntários, em escolas públicas e instituições do terceiro
setor. Tudo acontecendo através de profundos estudos das teorias baseadas na
Educação socioemocional. Temos como público-alvo crianças e jovens entre 4
e 15 anos de idade. Realizamos ciclos de formações presenciais e on-line com
professores e educadores, palestras para pais e equipe escolar, avaliações e
acompanhamento presencial. Tudo isso com apoio de um material didático
especialmente desenvolvido para cada um desses públicos.

A resposta de uma boa educação está em criar um ambiente seguro e promissor onde as crianças e jovens aprendam não só o conteúdo cognitivo, mas
também a como se comportar diante de diferentes situações da vida. Formamos
jovens com postura empreendedora, criativos, prontos para o trabalho em
equipe, altruístas e com elevada autoestima. Além disso, trabalhamos para
promover a melhoria da qualidade de vida e da saúde emocional.
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Missão

Visão

Proporcionar melhoria na
relação interpessoal, utilizando
as habilidades socioemocionais.

Ser o agente multiplicador das
habilidades socioemocionais,
por um mundo melhor.

Valores
Ética:
Orientar nossas ações e decisões em benefício da melhoria da qualidade
de vida e o cuidado com as pessoas.
Responsabilidade:
Entender que cada um de nós fazemos o que precisa ser feito.
Compromisso:
Comprometer-se a alcançar os objetivos de maneira amorosa e transparente.
Colaboração:
Acreditar na força da participação, por isso promovemos o trabalho coletivo e a valorização da diversidade.
Empatia:
Promover um olhar sobre se colocar no lugar do outro sem fazer pré-julgamentos.
Respeito:
Ter um olhar positivo sobre as escolhas, o pensar e o agir do outro.
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Diretoria
Diretor Presidente: Jorge Luís Piano Vargas
Diretor Vice-Presidente: Juliana Chiavassa
Diretora de Marketing e Institucional: Radamés Viana Santos de Lisboa
Secretária: Nilviânia Modesto França
Tesoureiro: Gustavo Castro
Conselheiros Fiscais: Thiago Soares Fonseca, Gilmar Goudard e
Flávio Batista Peixoto
Coordenadora Pedagógica: Claudiana Naves Miranda Bredariol
Coordenadora Pedagógica: Nagilla Regina Saraiva Vieira
Diretora Executiva: Eliana Maria de Castro
Gerente Administativo: Adriana Gonçalves Rocha da Silva
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Em 2021,
3 municípios
passaram a
integrar o
cenário do
Instituto
Hortense
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Tupaciguara é um município brasileiro situado no estado de Minas
Gerais, Região Sudeste do país. Localiza-se na mesorregião do
Triângulo Mineiro. Sua população estimada em 2021 era de 25.466
habitantes. Tupaciguara é um termo de origem tupi que significa
"terra da mãe de Deus", através da junção dos termos tupã "Deus",
sy "mãe" e kûara "terra". A padroeira de Tupaciguara é Nossa Senhora da Abadia. Além da culinária típica mineira, Tupaciguara oferece
vários atrativos ao turista. A pesca esportiva é amplamente difundida e são centenas de ranchos e alguns hotéis espalhados ao longo
dos 110 km de margem do lago que o município possui.

Prata é um município brasileiro do interior do estado de
Minas Gerais, Região Sudeste do país. Sua população em
2020, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) era de 28.017 habitantes. A principal atração turística do município fica na
região da Serra da Boa Vista, as Pinturas Rupestres datadas de mais de 10.000 anos situadas em um paredão da
serra na fazenda do Sr. Ideon. Na região também fica um
sítio paleontológico com fósseis de dinossauros Saurópodes, além de vários mirantes, o principal em cima da
serra da Boa Vista onde a vista é exuberante.
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Caçu é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população em 2020 era de
16.270 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O município se localiza no extremo sudoeste goiano, entre os rios Claro, Verdinho e Paranaíba, possui cenários de cascatas, saltos e cachoeiras que são tesouros
escondidos no interior de Goiás. A cidade de Caçu é um polo de cultura em Goiás, com
destaque, sobretudo, para a literatura, as artes plásticas e a música.

Diante de
um cenário
pandêmico
atuamos
em 2021...

CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CRISTINA CAVANIS
Em 2021, mesmo no período da Pandemia da Covid 19, foram atendidas 150 crianças de 6 a 14 anos, distribuídas em 08 turmas, nos
períodos da manhã e da tarde. O desenvolvimento do projeto na
instituição ocorreu de forma sistemática e com muito envolvimento
de todos, pois as atividades estavam acontecendo de forma híbrida.
Mesmo assim, a equipe demonstrou propriedade na condução do
material desenvolvido pelo Instituto Hortense para atender os

alunos naquele momento. O desenvolvimento emocional acompanhou o desenvolvimento físico e
intelectual das crianças atendidas e sobretudo dos familiares que precisaram desse apoio tanto quanto
as crianças e adolescentes.

36º BIMEC - PROJETO PELOTÃO ESPERANÇA
Em 2021, ainda que de forma hibrida a

parceria

entre Instituto Hortense e 36º BIMEC se consolidou
de forma efetiva, atendendo 50 alunos das escolas
públicas de Uberlândia. As aulas foram ministradas
pelas Pedagogas Eliana Maria de Castro e Claudiana
Bredariol do Instituto Hortense que trabalharam de
forma bem interativa e afetiva com os alunos,
presentes em momentos que foram além da sala de
aula, com dinâmicas, brincadeiras, relaxamentos

Palestra 36º BI Mec
Palestra 36º BI Mec

com os mesmos. As aulas foram permeadas por temas relacionados ao contexto dos alunos, aprofundando em temas como generosidade, respeito, inclusão, disciplina, família, honestidade, amorosidade.

SENSIBILIZAÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
No segundo semestre, antes do início do desenvolvimento do
Projeto do Instituto Hortense de forma presencial o Instituto
Hortense realizou a sensibilização com as Secretarias de Educação e Diretores das escolas públicas de Caçu-GO, Prata-MG;
Tupaciguara-MG, atendidas pelo Projeto fundamentado pela
metodologia EAI-Emoção, Aprendizagem e Inteligência. Foi um
momento de apresentação da nova equipe do Instituto Hortense,
estreitamento de laços e apresentação da Metodologia EAIEmoção, Aprendizagem e Inteligencia e as 08 EAIs que a compõem, sendo: EAI Social, EAI Relacional, EAI Criativa, EAI de
Comunicação, EAI Focal, EAI Colaborativa. EAI de Autogestão,
EAI Existencial. As secretárias e diretoras presentes, ressaltaram a
importância e a seriedade na condução do projeto, para que este
efetivamente aconteça dentro das escolas.
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CICLOS DE FORMAÇÃO
No segundo semestre de 2021, as formações foram destinadas a toda equipe escolar dos municípios de Prata-MG,
Tupaciguara-MG e Caçu-GO, abrangendo uma média de 250
de participantes entre professores, diretores, gestores
educacionais, assistentes sociais e psicólogos escolares.
Foram encontros de formação baseado na fundamentação
teórica da

Metodologia EAI- Emoção, Aprendizagem e

Inteligência: EAI Social, EAI Relacional, EAI Criativa, EAI de
Comunicação, EAI Focal, EAI Colaborativa. EAI de Autogestão, EAI Existencial. Os participantes relataram a importância destes momentos para troca de conhecimentos e experiências e suas preocupações com as crianças e adolescentes
e percebem em iniciativas como a do Instituto Hortense, um
caminho para um futuro melhor para seus alunos e para a
sociedade como um todo. Outro dado relevante citado
pelos docentes foi a possibilidade de socialização e interação dos familiares junto ao Projeto do Instituto Hortense.

ATELIÊ DE CRIATIVIDADE
Os ateliês de criatividade foram trabalhados em dois momentos de efetiva construção e vivência
docente. Momento que a metodologia EAI- Emoção, Aprendizagem e Inteligência, permitiu de forma
lúdica, dinâmica e interativa a retomada dos pilares como: Respeito, Empatia, Inclusão, originalidade,
cooperação, disciplina, flexibilidade, compromisso, gratidão que integram as EAI Social, EAI Relacional, EAI Criativa, EAI de Comunicação, EAI Focal, EAI Colaborativa. EAI de Autogestão, EAI Existencial.
Atividades lúdicas como teatro, dramatização, poesia, paródias, máscara, mandalas, dinâmicas de
grupo, dentre outras foram construídas para enriquecer o contexto escolar. Momento de muita luz,
respeito e acolhimento das emoções compartilhadas pelos docentes, olhares que se abraçaram e se
tocaram.

ENCONTRO COM A FAMÍLIA
No segundo semestre de 2021, foram 03 encontros com as famílias atendidas pelos municípios de Prata-MG, Tupaciguara-MG e Caçu-GO, onde estiveram presentes média de 300 pais.
Momento de primeiro contato com as famílias dos alunos com finalidade de promover desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos responsáveis pelos beneficiados com o Projeto do Instituto Hortense.
Momentos que desafiaram os familiares e responsáveis a refletirem sobre o tempo que
disponibilizam para estar efetivamente com os filhos, lembrando que o maior presente que eles
poderiam dar aos filhos é o tempo, tempo para ouvi-los, tempo para brincar, tempo para ajuda-los
nas tarefas, dentre tantas outras. Ressaltamos sobre a importância da parceria entre escola e família
se unirem e juntas procurar entender o que é Família, o que é Escola, quais as suas funções, como
eram vistas anteriormente e como são vistas hoje, e ainda como cada uma delas pode colaborar
para uma aprendizagem e vida mais saudável e mais feliz.
Percebe-se desta forma que a interação família e escola é necessária, para que ambas
conheçam suas realidades e suas limitações, e busquem caminhos que permitam e facilitem o
entrosamento entre si, para o sucesso educacional do filho/aluno.
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EXPOSIÇÃO EAI INSTITUTO HORTENSE
No mês de dezembro os municípios de Caçu -GO e Tupaciguara-MG, tiveram um momento intitulado
Exposição EAI- IH, de fechamento do Projeto, onde apresentaram para toda comunidade escolar,
Fundador, Presidente Psicóloga e pedagogas do Instituto Hortense a apresentação de painéis de fotos,
mandalas, cerâmicas, mosaicos, pinturas, poesias, paródias, dentre outros realizados pelos professores. Momento em que os docentes se enxergaram como potencial criativo, desenvolvendo habilidades
e competências culturais, morais, existenciais, físicas e sobretudo emocionais. Entrega e

muito

aprendizado que caracterizou a marca única de cada docente e uma aprendizagem mais significativa.

REUNIÕES ON-LINE
Devido ao momento de pandemia da Covid 19, vivenciado por todo o mundo, parte do trabalho do Instituto Hortense foi formalizado de forma virtual, obedecendo e respeitando as normas do Comitê da
Saúde dos Municípios de Prata-MG, Tupaciguara-MG e Caçu-GO. Foi um total de 15 encontros de interação, troca entre os docentes e equipe de gestores educacionais. Foi dado ênfase nesse momento as EAIs
Relacional, Autogestão e Social, com a inclusão dos temas: Projeto de Vida, Ser com o Outro, Educação
Financeira, Abdicação, Amizade e Inclusão. Média de 680 participantes nos encontros virtuais.
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Momento de muita luz, respeito e acolhimento das
emoções compartilhadas pelos docentes, olhares
que se abraçaram e se tocaram.

ESTUDOS PEDAGÓGICOS
O ano de 2021 foi de reinvenção para o Instituto Hortense.
Muitos foram as reuniões, os estudos, as imersões, as trocas
de experiências e debates acerca da temática socioemocional.
Sempre a frente dos nossos encontros de formação esteve
presente o Fundador o Instituto Hortense Leo Chaves e os
autores da Metodologia EAI- Emoção, Aprendizagem e Inteligência Vivian Dias, Mestre em Educação, Prof.ª Bacharel em
História, Pedagoga, Pós graduada em Neurociência e Mauricio
Dias, Prof. Mestre em Administração, Consultor, Palestrante.
Com eles vivenciamos momentos únicos de alinhamentos e
construção de novos conhecimentos. Entre reuniões on-line e
formações presenciais foram 12 encontros..
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PALESTRAS REALIZADAS EM
DIFERENTES INSTITUIÇÕES
Vários foram os espaços visitados para levar aos gestores
educacionais, empresários dentre outros, a História do Instituto Hortense e a Metodologia EAI- Emoção, Aprendizagem e
Inteligência utilizada no Projeto “É cuidar de quem cuida”,
coordenado pelo Instituto Hortense. Dentre os locais citamos:
A 1ª Ferira de Empreendedorismo Educacional, com os prefeitos da Amvap-Associação da Microrregião do Vale do Paranaíba, em Tupaciguara-MG, a Palestra: Afetos, as várias formas
de amar realizada no Emei Patrimônio, em Uberlândia -MG e a
Palestra sobre Empatia e trabalho em equipe, realizado no
Ladyr e Franco Advogados. Unidos por uma Educação de
qualidade!
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Canais de Divulgação

www.institutohortense.org.br

@instituto.hortense
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Demonstrativos Financeiros
Balanço Patrimonial

Valores expressos em Reais (R$)
ATIVO

2021

ATIVO CIRCULANTE

433.315,84

Disponível
Caixa e Equivalentes

433.315,84
1.354,09

Aplicações ﬁnanceiras
Aplicações financeiras

431.961,75
431.961,75

Créditos Operacionais

0,00

Adiantamentos
Adiantamentos a Fornecedores

0,00
0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
(-) Depreciação
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Impostos e Taxas
Salários e Contribuições
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

174.787,18
213.208,92
38.421,74
608.103,02
2021
19.768,99
3.390,57
23,48
16.354,94
588.334,03

Doação

135.000,00

Superávit Acumulado

454.867,08

Déficit Acumulado
Superávit do Exercício
Déficit do Exercício
Ajustes de Exercícios Anteriores
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,00
4.037,27
-7.236,51
1.666,19
608.103,02

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, apurado no período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro e 2021, onde foram
encontrados tanto para valores de Ativo como Passivo a importância supra mencionada de R$ 608.103,02 (Seiscentos e oito mil, cento e três
reais e dois centavos), a DRE obteve um DÉFICIT de R$ 3.199,24 (Três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) e a DMPS
aputou um SUPERÁVIT acumulado de R$ 588.334,03 (Quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e três centavos)
mediante os elementos fornecidos e enviados ao escritório de contabilidade para serem contabilizados. Os mesmos encontram-se registrados nos livros próprios para os efeitos legais.

2071 INSTITUTO HORTENSE
CNPJ: 25.214.914/0001-86

31/12/2021 15:55 Pág:0001
Período: 31/12/2021
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Demonstração Do Resultado Do Exercício
Valores expressos em Reais (R$)

2021
RECEITAS ASSOCIATIVAS
Receitas com doações/Subvenção
DESPESAS

437.148,11
437.148,11
-448.379,41

Despesas com talentos humanos

-121.134,89

Despesas gerais e administrativas

-325.517,65

Despesas tributárias
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

-1.726,84
-11.231,30

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receita financeira
Despesa financeira

8.032,06
10.074,90
-2.042,84

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Recuperação de Despesas

0,00
0,00
0,00

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

-3.199,24

Reconhecemos a exatidão desta presente DRE, no exercício 2021, a qual apresentou um resultado líquido negativo de R$ 3.199,24 (Três
mil, cento e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) mediante os elementos fornecidos e enviados ao escritório de contabilidade para serem contabilizados. os mesmos encotram-se registrados nos livros próprios para efeitos legais.

2071 INSTITUTO HORTENSE
CNPJ: 25.214.914/0001-86

31/12/2021 15:55 Pág:0001
Período: 31/12/2021

R e l a t ó r i o dRELATÓRIO
e Auditoria

DE AUDITORIA

Ao Conselho de Administração, Acionistas e Demais Partes interessadas
Instituto Hortense
Uberlândia – MG
Introdução
Fomos contratados pelo Instituto Hortense com o objetivo de aplicar procedimentos
de auditoria sobre os demonstrativos contábeis e financeiros do Instituto, a saber:
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE), Balanço Patrimonial,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração do
Fluxo de Caixa (DFC), relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2021.
Responsabilidades da administração do Instituto Hortense
A administração do Instituto é responsável pela elaboração e apresentação de
forma adequada as melhores práticas contábeis para divulgação das Informações e
Demonstrativos contábeis e financeiros constantes no Relatório Anual 2021.
Responsabilidades dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as Informações e
Demonstrativos contábeis e financeiros divulgados no Relatório Anual 2021 com
asseguração razoável de que estas estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Asseguração razoável
apresenta um alto nível de segurança, mas não garante que tal auditoria, mesmo
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais ainda possa
detectar eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo de todo o trabalho. Além disso:
(a)Avaliamos a estrutura e o conteúdo dos demonstrativos contábeis juntamente
com as respectivas transações e eventos de maneira compatível com o objetivo da
apresentação.

PÁG. 01 de 02
Relatório Anual 2021 | Instituto Hortense

18

(b)Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independente se causadas por fraude ou erro, planejamos e executamos
os procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a presente opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falas intencionais.
(c)Obtivemos o entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria que
permitiram que fossem planejados os procedimentos apropriados às circunstâncias,
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos do Instituto.
(d)Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis das respectivas divulgações realizadas pela administração.
(e)Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza significativa em relação à capacidade de continuidade operacional.
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao
nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes nos
demonstrativos contábeis e financeiros do Instituto Hortense possuem vícios ou não
atendam as práticas, normas e procedimentos contábeis e que tais demonstrativos
expressam adequadamente a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro
de 2021.

Uberlândia, 04 de abril de 2022.

Afonso H. B. Azzola
Contador
Co
o n t a d o r CRC/MG
C R C / M G 119010-O
1 1 9 0 1 0 -O
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Parceiros Apoiadores

Parceiros Institucionais
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APOIE O
INSTITUTO
HORTENSE
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