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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Homenagem ao Eng. Geraldo Magela, um dos fundadores da Em Cena Arte e Cidadania
Sentimos profundamente quando soubemos da noticia que nosso fundador, Geraldo Magela, partiu dessa vida terrena,
para uma outra dimensão.
Sonhador junto conosco, pois tinha na ciência da experiência de vida a
certeza de que sonhos, são realidades já criadas quando fazem brilhar os
olhos das pessoas. Na trajetória da criação da Em Cena Arte e
Cidadania, estava sempre por perto para apoiar, orientar e dar bons
conselhos. Acompanhou as idas e vindas, as horas gastas em pensar a
instituição, junto com sua filha Larissa Araújo, e suas companheiras,
Betania Goncalves e Cristiane Rodrigues.
Foi Geraldo Magela que, em 1998, proporcionou o encontro entre as três
jovens e o Senhor Sebastiao Barreto Campello, então presidente do
Movimento Pro Criança, local onde a Em Cena Arte e Cidadania realiza,
desde então, as atividades de dança, arte, criatividade e cidadania com
Crianças e adolescentes.

Destaques do Período
Aulas de Dança e Criatividade| As aulas de
dança, sempre às quartas feiras, giraram em torno
das canções populares: Hoje é domingo, Peixe
vivo, Caranguejo não é peixe e A Barata. 8
crianças em média participaram das aulas com a
profa. Mieja Chang. Já o destaque das aulas de
criatividade às quintas, foi sobre a importância
dos pés, contada através de uma história por
Jannine Santos (estagiária de pedagogia).
Familiares Em Cena| Na reunião on-line com familiares das crianças
atendidas (28 de.outubro) trouxemos o tema Potencialidades e
Demandas da Comunidade. Com o foco no desenvolvimento das
crianças, e o olhar voltado para o que o bairro tem de bom e o que
precisa melhorar, as participantes destacaram como potencialidades dos
Coelhos: a proximidade com equipamentos públicos de saúde e escolas.
Como demandas necessárias para melhorar a comunidade: a
segurança; o poder brincar tranquilo na Praça e no Campinho; o brincar
na rua de casa sem tensão e medo de bala perdida(violência). Podemos
dizer que foi um encontro de Reflexão no caminho de conscientização de
pertencimento e valorização do Bairro dos Coelhos – nosso território ,
destacou Déborah da Conceição (assistente de coordenação da Em Cena Arte e Cidadania). No Encontro que
contou com a presença de Sergio Cruz- Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/ Recife),
atuaram como: facilitadora, Mieja Chang – Educadora da Em Cena Arte e Cidadania e no apoio Betania
Gonçalves – Coordenadora Executiva da Em Cena.
Corona Virus na Em Cena não tem vez!| Os efeitos econômicos decorrentes da
necessidade de ficarmos em casa como estratégia de contenção do contagio do
Novo CoronaVírus foram sentido mais fortemente naquelas pessoas e famílias
que dependiam do movimento das ruas para sobreviver. Caso da maioria das
famílias cujas crianças fazem parte da Em Cena Arte e Cidadania. Tentando
minimizar esse sofrimento, optamos por fazer distribuição de alimentos e material
de limpeza e higiene inicialmente para as crianças e familiares atendidos pela
entidade e atualmente a 87 familias dos Coelhos, 13 da Comunidade Villa Sul
Abner Canário e 30 de Ouro Preto. Foram 130 famílias atendidas. Porem a
pandemia trouxe outras consequências, além da econômica, também urgentes e
mais difíceis de serem minoradas no curto prazo, mas possíveis de serem
enfrentadas. Vamos juntos Em Cena Arte e Cidadania. 2021 tá ai na porta, com
mais vibração e certeza do caminho escolhido com arte na construção de um
mundo melhor para todos e todas.
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