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Trazendo como sua marca a or do mandacaru, a Agrodan 

Social busca levar ainda mais esperança e desenvolvimento 

para o sertão pernambucano, assim como a chuva quando 

chega e faz esta planta brotar com cores e vida.

A Associação foi fundada em 2016 pela empresa Agrodan, e 

seu primeiro grande projeto, inaugurado no ano seguinte, já 

impacta diretamente mais de 200 famílias da comunidade local. 

A construção da Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um 

sonho realizado com a ajuda de várias mãos e espera 

transformar o futuro de todas as crianças que ali passarem.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
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Início das aulas. Essa data foi sonhada 
dia após dia por cada um que, de 
alguma forma, contribuiu para a 
realização deste projeto. Após muita 
luta, investimento e ansiedade, vimos 
que havia chegado a hora.

Sim, ainda faltavam pontos a serem 
concluídos. Mas tínhamos o principal: 
uma estrutura adequada, uma equipe 
treinada e motivada, e mais de 200 
crianças prontas para começar um 
novo ano letivo. E começamos!

O dia 7 de março de 2018 cará 
marcado em nossa história. Primeiro 
dia de aula da Escola Professora 
Olindina Roriz Dantas. Diante de 
todas as diculdades, nosso primeiro 
mês foi um sucesso. O sorriso e o 
brilho nos olhos de todos foram a 
comprovação. Estamos só começando. 
A estrada é longa e um futuro de 
grandes realizações nos espera.

Paulo Dantas 
Fundador e presidente da Agrodan 
Social 
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

Transformar a vida e realizar sonhos 
das crianças da região por meio de 
uma educação de qualidade, formando 
bons prossionais e cidadãos, acolhendo
a família e desenvolvendo a comunidade 

Ser referência em educação básica 
no Brasil com abrangência do ensino 
fundamental, médio e prossionalizante, 
e possuir sustentabilidade social, ambiental 
e econômica nos próximos dez anos

Valorização da identidade local

Excelência em educação

Sustentabilidade

Solidariedade

Família

Ética

Respeito
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INÍCIO DAS AULAS
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No dia 7 de março iniciaram-se as aulas da Escola Professora Olindina. A programação foi 
pensada com muito carinho e determinação por toda a equipe Psicopedagógica que a 
compõe. Durante a data foi apresentado, para cada criança, um ambiente lúdico, dinâmico, 
alegre e, sobretudo, ins�gante. Dessa forma, buscamos es�mular os novos alunos a vontade 
de fazer parte dessa “Viagem ao Mundo Encantado” que é a nossa escola. 

O “Trem da Alegria”, nome dado ao momento de boas-vindas, foi guiado pelas professoras e 
auxiliares da série. Os trenzinhos de alunos passaram por cinco estações e foram recebidos 
pelos profissionais de Educação responsáveis pelas disciplinas diferenciadas, que compõem o 
nosso currículo. Em cada estação, as crianças par�ciparam de a�vidades pedagógico-
recrea�vas, relacionadas ao ambiente e matéria: a Estação Cria�va, com os professores de 
Robó�ca e Informá�ca Educacional; a Estação Arte, com os professores de Música, Artes e 
Dança; a Estação da Imaginação, com a bibliotecária; a Estação Movimento, com o professor 
de Educação Física; e o English World, com o professor de inglês.
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A rotina proposta pela escola era totalmente 
nova para todas as crianças matriculadas. Por 
isso, fez-se necessária uma fase de adaptação. 
As primeiras aulas foram voltadas para temas 
como introdução às novas regras e horários, 
Valores Humanos, Respeito ao Patrimônio e 
Educação Ambiental. 

Os alunos também puderam conhecer mais a 
fundo cada ambiente, como sala de música, 
parquinho, biblioteca, etc. Toda a equipe 
pedagógica se dedicou a planejar uma força
tarefa de alfabetização, pois muitas crianças não 
estavam com o nível de aprendizado adequado
ao ano de ensino e as suas respectivas idades.
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ABORDAGEM

INICIAL
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

A comemoração do mês de março teve como tema “O Circo”, em homenagem ao seu dia (27). 
Os olhares curiosos dos alunos estavam todos voltados para cada detalhe da festa. Tudo era 
novidade por se tratar do primeiro encontro festivo na escola. Após a explicação sobre esse 
momento especial, as crianças puderam curtir o show dos palhaços Pipoca e Pipoquinha, 
preparado pelos próprios professores. 

E a diversão não parou por ai! Teve muita música, dança, brincadeiras, pipoca, bolo de chocolate 
e suco para abrilhantar o espetáculo da Olindina. Além de tudo isso, os aniversariantes do mês 
foram presenteados com um chocolate e pirulito especial.
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MAIS ESTRUTURA:
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Em março conseguimos concluir a Segunda etapa da construção da cozinha, com 
maiior espaço e capacidade para atender a equipe que prepara as três refeições 
diárias servidas para cada criança. Durante este mês, também iniciamos a 
construção da nossa quadra poliesportiva.

FINALIZAÇÃO DA COZINHA E INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA



NÚMEROS

www.agrodansocial .com.br

Doações Agrodan

Doações Exterior
Pessoa Jurídica

Doações Nacionais
Pessoa Física

Março

Doacoes Recebidas PJ R$ 169.576

    Doações Agrodan R$ 129.491

    Doações Nacionais R$ 0

    Doações Exterior R$ 40.085

Doacoes Recebidas PF R$ 900

    Doações Nacionais R$ 900

    Doações Exterior R$ 0

Total das Receitas R$ 170.476

Março

Receita Operacional R$ 170.476

Doações Recebidas R$ 170.476

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal -R$ 106.295

Despesas Administrativas -R$ 30.281

Despesas Tributárias -R$ 152

Resultado Operacional R$ 28.316

Investimentos e Construção -R$ 393.909

Móveis e Utensílios -R$ 57.918

Computadores e Periféricos -R$ 1.560

Déficit do Exercício -R$ 425.070
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