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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. 
 

 Ciclo da Solidariedade 
 

No dia 21 de junho de 2021, foi feita uma distribuição de alimentos, que foi muito mais do que uma distribuição,. 
No começo de junho, um grupo de amigos/as que participa da Campanha CoronaVirus na Em Cena não tem 
vez! fez uma provocação para que fosse criado um ciclo de solidariedade ainda maior: e foi isso que aconteceu.   
A doação financeira recebida na Campanha,  foi direcionada para a compra de alimentos  produzidos por  um 
pequeno produtor agrícola de Glória de Goitá/PE, Seu Biu. Na horta de Seu Biu trabalham pessoas de sua 
família e mais 5 de outras famílias. A Em Cena Arte e Cidadania tem distribuído alimentos para 100 famílias.   
 

Como no  dia 21, Seu Biu trouxe um pouco mais. Esse “A mais” foi doado a Dona Gracinha da Sopa, uma 
senhora que faz e distribui sopa para cerca de  50 moradores de rua, beneficiando ainda mais pessoas.  
Fazendo uma média de 3 pessoas por família, podemos dizer que 365 pessoas  foram beneficiadas nesse 
CICLO DE SOLIDARIEDADE!  Para esse Ciclo não se fechar, contamos com o apoio de vocês.                             
Betania Gonçalves – Coordenadora Executiva. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Destaques do período 
 

Cardápio criativo| O projeto cardápio criativo foi criado com a intenção 

de incentivar a alimentação saudável das crianças de forma lúdica e 
criatividade. Elas foram estimuladas a fazerem, com a ajuda de um 

adulto, pratos divertidos com diferentes tipos de alimentos. 
 

A dinâmica do projeto acontece por whatsapp, onde é colocada as fotos 
dos pratos feitos pelas crianças. Cada prato postado é analisado pela 
professora Maria do Carmo, responsável por essa atividade. Em julho 
serão premiadas as quatro crianças mais participativas. O prêmio será 
uma sacola cheia de brinquedos e livros e mais cesta de frutas. Todos 
os dias recebemos pratos lindos e criativos como esses. 
 

Ciclo Junino| As crianças aproveitaram esse 

tema, até mais do que eu poderia imaginar. Com 
mais participantes nas aulas de dança, 
apresentamos alguns ritmos ao grupo, como 
Xaxado, Baião, Coco e finalizamos com os 
comandos básicos de  uma quadrilha: alavantu, 
anarriê, balancé, olha a cobra!!  As crianças 
vibraram!  Mieja Chang – Instrutora de dança. 
 

Palavras de Sabedoria| Através de vídeos,  Deborah da Conceição leva às famílias das crianças atendidas 

pela Em Cena, palavras de sabedoria.  O tema do dia 08/06/2021 foi: a importância de se alimentar bem, 
mesmo com o pouco que se tem.  No vídeo do dia 22 de junho, foram dadas dicas de trocas inteligentes e 
saudáveis, de um alimento por outro, sempre que possível. 
 

A importância da capacitação de História| Janinne Santos, estagiária de pedagogia, fala sobre a 

capacitação na arte de contar histórias: – “Para mim está sendo rico, estou aprendendo sobre  os recursos, que 
podem ser utilizado na contação de história. Estou amando”. 
 

Eleição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/Recife)| No dia 02/07 ocorrerá a eleição dos 
representantes da Sociedade Civil no CMAS/Recife para o Biênio: 2021-2023.  Concluindo o mandato da Em 
Cena Arte e Cidadania nesse Conselho, tendo sido representada por Sérgio Cruz no biênio 2019-2021.   
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