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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. 

 

Gratidão Sempre! 

 Boa Tarde,  hoje minha palavra é Gratidão, a Deus, ao Sr. Plot; à Em Cena e a todos os seus colaboradores.  
Que a Estrela Principal do Natal brilhe em nossos corações trazendo muitas Felicidades, Paz, Luz, Saúde e 
União de todos!  Que nossa fé se renove. Estamos numa pandemia,. não deixem de usar máscara nem se 

vacinar. Logo, tudo isso vai passar, eu creio. Meu neto agradece, de todo coração.                                                                                                             
Feliz Natal E Próspero Ano Novo com muita saude! Gerlane. 

 

Destaques no período  
 
Bichos dançantes| Dia12/12– Após quase 
02 anos face à pandemia da Covid-19, a 
Em Cena Arte e Cidadania levou as 
crianças  ao Teatro do Parque para assistir 
ao  espetáculo Bichos dançantes, uma 

promoção da Mostra Brasileira de Dança. 
 
Encontro dos Associados, Voluntários e 
Equipe de Trabalho| Dia 17/12 – momento de 
reencontro para agradecer o apoio de todos e  matar a 
saudade; fazer um balanço dos avanços obtidos a 
despeito da continuidade da pandemia. E claro, formular 
juntos nossos  desejos para o Novo Ano  seja  vencer 
a pandemia, a desigualdade social, seja continuar 
lutando por um mundo melhor com Arte  e através da 
Arte.  

 
Entrega de  cestas básicas|  A Em Cena Arte e 
Cidadania recebeu da MR PLOT PRODUÇÕES,100 cestas básicas para serem distribuídas na comunidade dos 
Coelhos. Foram contempladas 100 famílias com a entrega no dia 03/12 e outras e outras com apresentação 

de RG e comprovante de vacina; tudo com tranquilidade e o devido 
distanciamento social. 

Vem chegando o Ano Novo| 21/12 – A Em Cena Arte e Cidadania 
celebrou o Natal no auditório do Movimento Pró Criança/Unidade dos 
Coelhos, com a presença das crianças atendidas, familiares e alguns 
voluntários. Na programação: apresentação do Pastoril Infantil, 
mensagem musical das crianças, homenagem aos voluntários 
representados por Ermelinda Gonçalves e Paula Nunes. E mais, 
entrega de presentes às crianças na sala de dança, e de cestas 
básicas aos familiares na área externa.(Veja no youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=7gzXj5sBZ5E  

Seja voluntária, como a Malu|  "Nesses últimos meses, tem sido incrível trabalhar 

como voluntária na Em Cena. Desde então, minhas segundas feiras se encheram de 
alegria e felicidade. Toda vez que entro na sala e escuto diversos gritos animados 
das crianças porquê eu cheguei, meu coração se enche de alegria. Tenho tido 
contato com crianças maravilhosas, e a oportunidade de conhecer o trabalho 
espetacular que é feito, dentro da Em Cena, com essas crianças. Só tenho a 
parabenizar a equipe e agradecer por esse privilégio de conhecer o trabalho e 
participar um pouco dele!" 
Malu  - Estudante de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS)   
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