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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.
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O que é normal| Estamos há três meses em quarentena por causa do corona vírus. Nesse período algumas
pessoas estão tendo tempo de arrumar a casa, brincar com os filhos, se exercitar, ler, estudar. Já outras tem
sentido angústias, tristeza, dificuldades de sobrevivência e dúvidas de como será o amanhã.
A experiência da Em Cena Arte e Cidadania e as ações de solidariedade e cidadania na comunidade dos
Coelhos, zona central do Recife /PE, leva a reflexão sobre como será o “novo normal”. Porque, não é normal
ver tanta gente dependendo da caridade do outro para sobreviver. por isso... queremos pensar num novo
normal que para ser diferente, deve ser construído a partir do agora!

Destaques do período
Em Cena contra o Coronavirus, campanha
de doações destinadas a compra e
distribuição de alimentos, itens de higiene e
material didático: no dia 26 de maio,
totalizamos 340 kits que contemplaram as
crianças e familiares e ajudaram a movimentar
a economia (os produtos foram adquiridos de
produtores
de
orgânico
e
pequenos
fornecedores da CEASA). Essa ação contou
com a solidariedade de muitas pessoas, que
doaram diretamente à Em Cena Arte e
Cidadania ou através das campanhas Atitude
Cidadã (Instituto JCPM) e Dia do Doar
(Ambev); e a parceria das famílias que na
medida do possível doam a partir de R$5,00 e
ajudam no dia das distribuições.
Mulheres dos Coelhos| Lêu da Batata –
(moradora dos Coelhos) tomou a iniciativa de
reunir um grupo de mulheres para distribuir na
Comunidade uma refeição forte aos sábados.
Ela disse “Se eu tenho energia e estou sendo
ajudada, posso ajudar”. A Em Cena Arte e
Cidadania é parceira dessa iniciativa.
Conectados| As crianças da Em Cena tem
recebido, nos celulares das mães ou responsáveis, vídeos divertidos e carinhosos produzidos por suas
professoras: Mieja Chang, Ketully Leal, Maria do Carmo Gomes e Janinne Sally (@emcenarecife)
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