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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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Olá, como está você nessa pandemia?
Diz pra gente o que você anda fazendo para tornar esse momento da nossa história mais leve.
Gostaríamos de publicar essas ideias no nosso Informativo, pode ser?
Enquanto isso, nossa equipe vai aos poucos se vacinando contra a Covid-19. Vacine-se também!
É um direito de todos!

Destaques do período
Dia do Pedagogo(a) – 20 de maio.
A Em Cena Arte e Cidadania presta
homenagem a todos os Educadores, na
pessoa da pedagoga: Mª do Carmo Gomes
dos Santos.
Maria do Carmo, é pedagoga e
empreendedora no setor de decoração de
festas. Está na Em Cena Arte e Cidadania
desde 2009. Tem como objetivo transformar a
vida de crianças por meio da educação e da
arte. Diante do contexto que estamos vivendo,
da Pandemia do Novo CoronaVirus, Maria do
Carmo segue em contato com os alunos e alunas através de vídeos aulas e atividades que são entregues
quinzenalmente, para que as crianças realizem em casa. Sua marca registrada nos vídeos aulas é dizer :
"Oi meus amores".

Aulas de Dança e criatividade
Ainda impossibilitados a voltar ao
nosso espaço por causa da pandemia
e dos acontecimentos estruturais que
aconteceram nesse período que
prejudicaram
nossas
instalações,
continuamos com as aulas on-line. Já
conseguimos reformar o teto, faltam
as paredes, pintura e fiação.
Crianças em aula on line

Sala de aula danificada

Palavras de Sabedoria| Através de vídeos, Deborah da Conceição tem levado às famílias das crianças
atendidas pela Em Cena, algumas palavras de sabedoria: Orientações para agendamento da vacina! A
importância de tomar a vacina contra a coivd-19 .
Gratidão aos amigos, amigas e apoiadores:
Associação dos Procuradores do município do Recife, alunas e
alunos de Simone Monteiro Ballet, Instituto Parvi, Programa
Seven de Exames de Vista e Grupo Fazer o Bem Faz Bem que
tornaram possíveis as distribuições de alimentos de cesta
básica, frutas e verduras a 130 famílias moradoras dos Coelhos,
Vila Sul Abner Canário e Outro Preto.
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