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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. 
 

 Coronavirus  x  Vacina para todos 
 

 

A Pandemia do novo coronavirus completa um ano com uma campanha de 
vacinação que vem  num ritmo muito lento para fazer frente à voracidade desse 
vírus. Em Pernambuco o mês de março 2021 fechou  com quase 3 mil novos 
infectados em 24h. Nessa conta, inclui-se três pessoas da equipe da Em Cena.  
Mesmo assim, seguimos na busca de alternativas para atendermos as crianças à 
distância, e ajudar a seus familiares com o apoio de parceiros e colaboradores. 
Nossa Gratidão!                   À esquerda, nossa diretora presidente na 1ª dose da vacina. 

 
Destaques do período                             
 

Minha 1° aula online| Ketully Leal, pedagoga e instrutora de dança entrou em licença maternidade em 2020, 

pouco tempo depois de voltar à suas atividades, pegou COVID. Agora, ela relata sua experiência “on-line” 
 

    “Preparar aulas sempre requer muita atenção. Pensar em cada detalhe, 
formas de abordagem e um planejamento alternativo. Hoje me deparei com 
um turbilhão de sentimentos em minha 1° aula virtual. Inventar e 
reinventar  novas formas de interagir com as crianças  e continuar, mesmo 
que distante,  realizando o trabalho de vínculo; respeito e amor entre as 
crianças, nunca esquecendo do processo da aprendizagem. Fiquei muito 
feliz ao abrir a câmera  e ver os olhos das crianças atentas, ansiosas, à 
minha espera. Isso me motiva e me faz pensar o quanto esse contato é 
importante e tão rico. O quanto nossas aulas tem impacto positivo no dia-a-
dia e na vida das crianças. É isso que me motiva a sempre buscar oferecer 
a melhor aula; o melhor caminho; a melhor música e o meu mais lindo sorriso para que, mesmo longe, meus alunos se 
sintam acolhidos e amados! “ 
 

Aulas da dança| No mês de março foram realizadas 9 aulas online de dança, nas quartas e quintas, com as 

professoras Mieja Chang  e Ketully Leal sempre de forma lúdica e trabalhando os  movimentos corporais: abrir, fechar, 
alto, baixo, saltos, caminhadas etc. Realizando  cada exercício com muito acolhimento, estimulando esse vínculo 
afetivo mesmo que pela tela do celular, pois nesse momento o mais importante é que as crianças percebam o quanto 
são importantes e como a arte da dança é fundamental em nossa vida.  
 

Um recado para a galerinha! Através de vídeos com apoio da Fiocruz, a Em Cena Arte e Cidadania  reafirma seu 

compromisso na campanha da prevenção da Covid-19 e manda o recado pra galerinha com artistas da comunidade 
dos Coelhos. Acesse a nossa playlist e se inscreva no nosso canal:.  Para assistir: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfpW65Q4JLXZYrASdgc2xMic764gHGeWl 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 
 
 

Parcerias: 

 Doe amor em forma de alimento| Campanha de coleta de 

alimentos não perecíveis, lançada no dia 22.03.2021, por 
Simone Monteiro Ballet  em comemoração ao aniversário 
dessa escola de ballet. E o Espiral das Artes Virtual  
evento multicultural e de economia criativa que incentivou 
ações sustentáveis e solidárias, a exemplo da Em Cena Arte e 
Cidadania.    
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