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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. 

 
O marco do CoronaVirus| No domingo, 15 de março, foi anunciado pelos órgãos competentes, uma série de 
medidas para evitar a propagação do COVID 19, entre as quais a suspensão de aulas a partir do dia 18/03. Na 
Em Cena Arte e Cidadania as últimas aulas presenciais foram na segunda feira, 16, dia que vai ficar como o 
marco do Corona Vírus, o início de uma longa quarentena. 
 

Não esperávamos que a gravidade da situação aumentaria, o prazo seria prorrogado e mais recomendações 
das autoridades sanitárias de evitar aglomerações, permanecer em casa e só sair com uso de máscara fosse se 
tornar imprescindível. E a constatação que não poderíamos ficar parados esperando algo cair do céu.  
  

Destaques do período: Abril … E a quarentena continua 
 

O QUE FAZER?  Grande parte dos pais/responsáveis pelas crianças atendidas pela Em Cena, vivem de 
trabalho informal e as crianças lancham de segunda a sexta feira antes de ir pra casa. Face à pandemia do 
corona vírus (Covid – 19), a Em Cena Arte e Cidadania, lançou a campanha “ EM CENA CONTRA O 
CORONA VÍRUS”,  com as seguintes ações: 
 

Criado Comitê das famílias “FORA COVID” para: 1) fiscalizar as distribuições de cestas básicas feitas pelo 
Poder Público, para as crianças matriculadas nas escolas públicas e 2) ajudar nas distribuições de alimentos e 
material de higiene e limpeza feitas pela equipe da Em Cena Arte e Cidadania. Essa ação tem parceria com as 
famílias que doam até R$5,00 e ajudam a pagar os fretes das distribuições. 

 
 

 Mulheres dos Coelhos| A avó de 
uma ex-aluna da Em Cena, Lêu da 
Batata, tomou a iniciativa de reunir 
um grupo de mulheres dos 
Coelhos para fazerem uma 
refeição forte nos sábados e 
distribuírem na Comunidade. A Em 
Cena Arte e Cidadania é parceira 
dessa iniciativa que vai desde 
obter os ingredientes, preparar, 
organizar e fazer a entrega.  

 
 

 

Concurso de Vídeo| Com o tema: “O que aprendi/fiz de positivo nessa 
quarentena”, as famílias da Em Cena Arte e Cidadania foram 
estimuladas a pensar no lado positivo da Pandemia. Os premiados 
foram cinco vídeos sobre:  costura e doação de máscaras feitas de 
retalho, o amor entre as crianças, atividades de alfabetização com 
potes de iogurte, criatividade infantil dentro de casa e a importância 
de Deus (espiritualidade) para manter a calma durante a pandemia. 
Veja os vídeos no facebook da Em Cena Arte e Cidadania 
(www.facebook.com/emcenarecife/)     

 
 

Distribuição de itens de higiene e 
alimentos| Para estimular o espírito de 
solidariedade na Em Cena Arte e 
Cidadania e mostrar as famílias das 
crianças atendidas que elas não iriam 
ficar desamparadas. Em abril demos 
continuidade as distribuições que 
contemplaram as crianças e familiares 
e ajudaram a movimentar a economia, 
pois os kits foram adquiridos de 
produtores de orgânico e pequenos 
fornecedores da CEASA. 

 

EM CENA ARTE E CIDADANIA – @emcenarecife -  www.facebook.com/emcenarecife/ 
 

Esse Informtativo é enviado de acordo com as leis de Spam. Se não quiser mais recebê-lo, mande mensagem de volta escrito remover na linha do assunto. 
 
 


