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08 de Março – Dia Internacional da Mulher É uma data comemorativa criada por influência de décadas de
engajamento político das mulheres pelo reconhecimento de sua causa. Foi oficializada pela Organização das
Nações Unidas em 1975,como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em
todo mundo.

Destaques do período
Reunião dos pais e/ou responsáveis
Nossa última reunião antes da quarentena, o Corona Vírus era uma coisa
bem distante, lá da CHINA. Em nossa reunião estávamos muito mais
preocupados em conversar sobre o passeio ao SERTA e todas as coisas
boas que iríamos aprender do que nos preocuparmos com o que
mesmo?...COVID 19? O que é isso?
Essas ai na foto são Glazielle e Monique as mães de Kassiane e Maria
Clara respectivamente.

Passeio ao Serta – Glória de Goitá
Dia 13 de março....passeio no SERTA, 48 pessoas entre crianças e adultos. As fotos falam mais que mil palavras:

Avanço do corona Vírus
O avanço do novo corona vírus leva a Organização Mundial de Saúde – OMS, a
declarar pandemia, e alertar governantes e a população. No dia 15 de março a
Prefeitura do Recife anuncia uma série de medidas entre as quais a suspensão de
aulas a partir do dia 18. Na segunda feira, dia 16, fomos alertados de que a Unidade
dos Coelhos do Movimento Pró Criança fecharia no dia seguinte até o tempo
necessário e determinado pelos órgãos competentes de saúde.
O que leva a Em Cena Arte e Cidadania a, também, interromper suas aulas. Primeiro
até 31/03/2020 e agora até o final de abril de 2020.
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Com este alerta, a equipe de professores da Em Cena foi orientada a receber as crianças e conversar com elas sobre
a doença e sobre a importância da higiene pessoal, de casa e da comunidade. O mesmo foi transmitido para as mães
e responsáveis.

Assembleia Geral da Em Cena Arte e Cidadania|
Com as recomendações das autoridades sanitárias de evitar sair de
casa, a Assembleia convocada para 27/03 foi realizada online. Discutidos e
aprovados: 1) Relatório de atividades e Prestação de contas do exercício
de 2019; 2) Proposta orçamentária, contribuição dos associados e Plano
de Trabalho do exercício de 2020, e a Ação Emergencial face ao novo
CoronaVirus apresentada a seguir:
- Suspensão das atividades com as crianças e pré-adolescente com a
manutenção dos salários da Equipe;
- Distribuição de kits de higiene e alimentos para as famílias;
- Continuidade das atividades de captação de recursos e outras que
possam ser desenvolvidas remotamente.
Recife, 27 de março de 2020
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