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Olá, semeador! 
2022 acabou e nós temos muito o que comemorar!
Vamos começar contando que, em dezembro, recebemos 
uma nova moradora!
Daphlyne tem 18 anos e é de origem haitiana.



Estudo e trabalho

42 horas de Aula de Inglês
40 horas de estágio/Gastronomia

05 horas de mentoria 
36 horas psicopedagoga/aprendizagem

5 meninas na universidade
2 em cursos tecnólogos
5 terminando o ensino médio 

Empenhadas em escrever uma nova história em suas vidas, nossas meninas 
tiveram:

NOVEMBRO

38 horas de Aula de Inglês
DEZEMBRO

NOVEMBRO

NOVEMBRO

03 horas de mentoria 
36 horas psicopedagoga/aprendizagem

DEZEMBRO

5 meninas na universidade
2 em cursos tecnólogos
6 terminando o ensino médio 

DEZEMBRO52 horas de estágio/Gastronomia
24 horas Curso de Cabelereiro



Saúde e bem-estar

32 horas de atendimento psicológico
4 horas de atendimento com o 
Fonoaudiólogo
2 horas de atendimento com o dentista
6 consultas psiquiátricas
10 consultas, no geral, entre atendimentos 
especializados e exames clínicos
23 horas de Reiki

A atenção com relação à saúde também faz parte do dia a dia das nossas 
meninas. Assim, contabilizamos em novembro:



Saúde e bem-estar

25 horas de atendimento psicológico
4 horas de atendimento com o 
Fonoaudiólogo
5 horas de atendimento com o dentista
4 consultas psiquiátricas
13 consultas, no geral, entre atendimentos 
especializados e exames clínicos
20 horas de Reiki

Já em dezembro, nossas meninas tiveram:



Saúde e bem-estar

Como parte das atividades oferecidas, 
agora nossas jovens podem desfrutar dos 
benefícios do Reiki, terapia integrativa que 
visa restaurar o equilíbrio físico, funções vitais 
e aspectos emocionais.



 Afeto e Limites

Em um momento de união, tivemos a nossa celebração de Natal.
Junto com as meninas comemoramos o encerramento de mais um 
ano repleto de conquistas!



Em novembro, aconteceu nosso Jantar Beneficente em comemoração aos 3 anos do Celeiro. 
Para esse dia especial foram vendidos 167 convites e tivemos um resultado de R$ 17.383,00!

Eventos



Resultado do Bazar
R$ 8.266,50

Em dezembro, realizamos nosso Bazar de Fim de Ano, e também tivemos a venda dos nossos 
tradicionais panetones.

Eventos

Resultado da venda dos panetones
R$ 2.500,00



Receitas: R$ 61.519.72
 

Despesas x Receitas

Despesas: R$ 55.976,47
 Encerramos o mês com um saldo de R$ 5.543,25

NOVEMBRO

Receitas: R$ 44.625,23
Despesas: R$ 44.778,44
Encerramos o mês com um saldo de -R$ 153,21

DEZEMBRO



Obrigado!

Siga nossas redes sociais
@celeiro.votunica |      Celeiro Vó Tunica |      Celeiro Vó Tunica

www.celeirovotunica.org.br


