EM CENA ARTE E CIDADANIA
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.
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Fostes útil nesta vida e deixaste alguém feliz?
Se um dia perguntares, para ti mesmo, se fostes útil nesta vida e deixaste alguém feliz, podes responder:
“- Em tempos difíceis fizestes várias famílias sorrirem, destes esperanças para corações aflitos e cooperastes
para muitos acreditarem na fé e na humanidade. Gratidão por tudo, obrigada para sempre!” Uma mãe de 3 filhos

Destaques do Período
Aulas de Dança e Criatividade | Mieja Chang e Jannine Santos (estagiária de
pedagogia). Caranguejo Peixe é, história de Dona Baratinha, Hoje é
Domingo, pé de Cachimbo - todas essas cantigas fizeram parte das
nossas aulas OnLine, durante a Pandemia do CoronaVirus em 2020.

Coronavirus, na Em Cena, não tem vez!
Parte desse projeto é compartilhar com a sociedade histórias de pessoas que são exemplos de determinação!
Uma delas é Dona Angélica. Conhecida nos Coelhos como Dada.
Mãe de 9 filhos, viúva, moradora dos Coelhos há 44 anos. Trabalha como
catadora de reciclados pela cidade do Recife, sendo a sua única fonte de
renda.
Para ela a Em Cena é "tudo, por que me ensinou a educar os meus filhos,
ajudou no desenvolvimento das minhas meninas. Onde eu moro só tem três
'escolas': o tráfico, a prostituição e o roubo. Então a Em Cena ajudou a
transformar a vida da gente, mudando de verdade a história dos meus filhos".
Quatro filhos de Angélica fizeram ou fazem parte da Em Cena Arte e
Cidadania: Gersanita e Yudi já foram alunos da instituição. Hoje são Aisha e
Sasha, suas filhas mais novas, que fazem parte.

Que venha 2021, porque temos coragem!
Quase no final do ano de 2020, recebemos a confirmação da continuidade da
parceria com o Laboratório Marcelo Magalhães como apoio pela Lei Rouanet.
Que seja um exemplo para que outras instituições e empresas acreditem no
poder transformador da arte. Gratidão.
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