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Missão: “Contribuir para a educação artística, cultural e cidadã de 
crianças e adolescentes através de atividades: educativas, lúdicas, 

criativas, e artísticas de dança, teatro e de música. 

 

Dia 19 de setembro, data de comemorar........ 
 99 anos de  Paulo Freire –pernambucano, Patrono da Educação 
Brasileira. Paulo Freire deixou um legado de esperança, com a 
construção de uma escola “séria, competente, justa, alegre e curiosa” e 
30 anos do SUS –  Sistema Único de Saúde criado com a Lei nº 8.080 
de 19.09.1990. O SUS, nosso instrumento de política pública de saúde 
da população brasileira que no contexto da pandemia do COVID-19  tem 
desempenhado com presteza, o seu papel. Parabéns Equipe SUS!                                                                                                                     

Aulas de dança| "Desafios que o professor tem ao dar aula online"   

Até que essa pandemia esteja controlada, muitos profissionais tiveram que adotar o 
formato de trabalho online. São jornalistas, publicitários, artistas, professores e entre 
outros, assim também tem sido na Em Cena Arte e Cidadania. “Enquanto professora, o 
meu desafio principal é manter o interesse das crianças na dança. Como fazer se 
moverem? Como entender ritmo? Como alongar sem o toque? Então, o que percebi é 
que não adianta exigir muito. A presença do grupo, já é maravilhoso, já mantenho o 
vínculo, já os vejo, observo a organização deles, da casa. Aquele momento é nosso.  
Às vezes, noto uma dispersão (10 crianças em média), o que acho normal diante de 
tantas aulas online. Mas também dá uma frustação em quem está ministrando. Parece 
que não funcionou, que está tudo errado, dá uma tristeza mesmo. Não está sendo 
fácil... Mas é não parar de pensar em novas aulas, em outras possibilidades, nem de 
acreditar que isso vai passar logo! Sigamos! O desafio é não desistir!!!”  Mieja Chang 

(profa de dança da Em Cena Arte e Cidadania 
 

 
Aulas de criatividade| A Em Cena continua junto às crianças 
através de vídeo aulas alternando temas a exemplo de 
alfabetização com contações de histórias – a última foi a historia 
do gato xadrez (https://youtu.be/287d9HZceHQ)  feito pela 
pedagoga Maria do Carmo.  No dia 10/09, Janine Santos - 
estagiária de pedagogia, mostrou como se faz um Sapo com rolo 
de papel higiênico para 09 crianças. Apesar das dificuldades 
tecnológicas enfrentadas pelas famílias. Maria do Carmo-pedagoga 
 

Terapia comunitária para os familiares| 10/09, às 20 h, com 

Regina Melo, ex-integrante da Em Cena, atualmente residindo em 

Aracaju,  e participação de  04 educadoras, 20 mães e um pai das 

crianças atendidas pela Em Cena. Realização da Em Cena em 

parceria com o Movimento Tear e apoio da Associação brasileira de 

Terapia Comunitária Integrativa.  
 

Coronavirus na Em Cena não tem vez|  

 

A vida continua| Deborah da Conceição procura refletir com os familiares 

sobre a importância de manter os cuidados com as crianças, o uso de 

máscaras, higienização e distanciamentos na retomada do trabalho e das 

atividades em geral, na fase atual da pandemia sem perder de vista que a 

Vida continua! 
 

A Em Cena continua com a solidariedade de colaboradores as Distribuições 

de material de limpeza (dia 03.09) e de alimentos (24/09) para 83 famílias das 

comunidades dos Coelhos, 17 da Villa Sul Abner Canário, no Recife/PE e 30 

em Ouro Preto Olinda. Apoio:  Fundação ITAU SOCIAL  
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Esse Informtativo é enviado de acordo com as leis de Spam. Se não quiser mais recebê-lo, mande mensagem de volta escrito remover na linha do assunto. 
 

                     Destaques do período 

https://youtu.be/287d9HZceHQ

