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DESTAQUES DO PERÍODO 
 

No compasso da dança| O cenário de 2022  entretanto  é  preocupante, trouxe uma nova cepa do coronavírus que 
se somou a um surto da gripe Influenza levando muita gente, inclusive crianças, aos hospitais. Assim, o desafio 
continua: acolher, cuidar, minimizar o impacto da pandemia na vida das pessoas. Temos de nos cuidar, usando 
máscaras, evitando as aglomerações, engrossando o coro mundial de vacina para todos. E no compasso da 
dança, avançar: 02 Passos pra frente,  01 pra trás e 03 pra frente! 
 

Curso de férias–breaking| Chamo-me Ismael Dias (de 

amarelo). Sou educador social e discente de licenciatura em 
Dança. A faixa etária que mais tenho experiência é de 
adolescentes. Durante o período  pandêmico escrevi uma 
proposta e apresentei a algumas instituições e foi assim que 
conheci a Em Cena. A proposta de dança se chama 

CONTATUS  cujo objetivo é Promover oficinas de Break 
relacionado com Frevo, trabalhando técnicas de expressões 
corporais para estimular o conhecimento do corpo. A EM 
CENA mostrou interesse, porém, me trouxe um desafio: 
aplicar aulas para crianças entre 4 e 11 anos durante duas 
semanas, para o Curso de Férias. Topei o desafio! Os dois 
primeiros dias me senti desalinhado, mas, depois fui 
pegando o jeito e me adaptei. Descobri que existe uma gama 
de possibilidades quando se trata de pedagogia, valores e a 
importância que é ensinar as danças para crianças. Todos aprendem! Eu principalmente fui o que mais aprendi. Tive 
de mudar meu comportamento, modo de falar, de agir e isso me instigava muito a querer aprender mais sobre está 
faixa de idade. Apliquei aulas de danças urbanas, especificamente Break, usei o Jumping style para trabalhos em 
duplas. Para aquecimento, usei a brincadeira de pega congelou como preliminar 
para os alongamentos. Por fim dinâmicas de relaxamentos. 
   

O Curso de Férias encerrou as atividades do projeto SuperAção (executado 
conforme Termo de Colaboração celebrado entre o Comdica/Recife e Em Cena), no 
dia 27 de janeiro com a entrega dos certificados aos participantes. Contou com o 
apoio do Conselho de Moradores dos Coelhos a quem agradecemos.  
 

Certificados conferidos à Em Cena, 
21.01.2022|Gestão e Confiança 
conferido pelo Programa de Excelência 
da  Ambev Voa e Instituto Doar(PEX); e 
Selo Doar Gestão e Transparência pelo 
Instituto Doar.  
 

                        

 

 

 

 EM CENA ARTE E CIDADANIA é uma 

Associação civil sem fins lucrativos 

Esse informativo é enviado de acordo com as leis de Spam 
 Se por acaso não quiser mais recebê-lo, mande uma mensagem de volta escrito remover na linha do assunto. 

O NOVO ANO chegou trazendo esperanças de vacinação contra a covid-19 para as 
crianças de 05 a 11 anos; de voltar às atividades presenciais; de brincar ao ar livre 
na rua sem medo de se contaminar. De voltar às aulas-passeios no Zoo, Espaço 
Ciência etc; curtir o Marco Zero, os espetáculos culturais; de cantar parabéns para 
os coleguinhas e amigos! 
E para 2021, nossa gratidão.  
Em 2021 fizemos distribuição de 1440  cestas de alimentos (cestas básicas, frutas 
e verduras) e 750 kits de  material de limpeza e higiene infantil e 70 máscaras 
para as crianças atendidas; divulgação de vídeos e postagens nas redes sociais 
relativas à prevenção da transmissão comunitária da Covid-19, 15 vídeos 
educativos e Muito Carinho. A todos e todas,  Nossa Gratidão!   
 


