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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. 

 

AOS PROFESSORES!!! “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina...”  Cora Carolina 
 

            Viva as professoras da Em Cena Arte e Cidadania. Educadoras de coração cheio! Paula Gonçalves 

 

Destaques no período 
 

Estamos voltando aos poucos| A partir deste mês a Em Cena passa a contar com 07 novos voluntários. 
São estudantes de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) (que ajudarão à Equipe a tocar 
projetos do dia a dia e a contribuir com um olhar mais atento aos diversos aspectos do comportamento das 
crianças atendidas, além de outras ações que entrarão Em Cena em 2022. A todos, desde já, nossos 
agradecimentos ! 
 
 
 

 

 

Dia das Crianças  
 
A comemoração do dia das crianças na Em Cena foi planejada com 
muito carinho com ajuda de Luciana e Simone, duas grandes 
colaboradoras da Em Cena Arte e Cidadania, e  dos nossos novos 
voluntários na distribuição de cestas básicas e mimos para as criança. 
Elaboramos um cenário onde as crianças puderam tirar fotos com a 
Princesa Ketully e a Mulher Maravilha Maria do Carmo. Seguindo todos 
os protocolos de segurança contra a covid-19,  as crianças receberam 
as marmitas com lanche e caixinhas com doces (tudo vindo de 
doações).Muito gratificante proporcionar um momento simples, mas de 
muito significado. É maravilhoso ver o sorriso largo; o brilho no olhar e 
o movimento do corpo feliz de nossas crianças! . Fica como 
aprendizado que a simplicidade e amor caminham lado a lado. Ketully 
Leal e Maria do Carmo 
  

Aulas de dança  
 

O retorno às aulas presenciais foi tão feliz! Rever as crianças, retomar as 
regras, estar com o grupo ao vivo foi muito emocionante. Eles/as 
cresceram!! Uma lindeza! Continuamos com as aulas online para o grupo 
que ainda não pode estar no prédio do MPC, respeitando os protocolos de 
segurança e isso é positivo porque nos mantém com esse vínculo 
educacional/afetivo/emocional. No entanto, todos nós queremos o quanto 
antes que todos estejam na nossa salinha. Estamos tentando voltar ao 
nosso “normal” e temos certeza de que logo mais isso será possível. 
Enquanto isso, paciência para os menores, na expectativa de que esse dia 
chegará e será uma grande festa! Mieja Chang 
 
Contação de História  
 

Nossa estagiária Janinne Santos está com a bola toda, ou melhor com 
muitos livros e ideias! Dá uma chegada lá no Canal da Em Cena Arte e 
Cidadania no Youtube e confere o que a gente tá falando!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=I_4BgM1eu3M        
 
Em Cena no Conselho Estadual de Política Cultural 
  
Betania Gonçalves representando a Cena Arte e Cidadania terá assento na Comissão Setorial de Dança 
pelos próximos 02 anos. Para ela: “Fazer parte do Conselho é poder aumentar o nosso alcance para 
contribuir com a política cultural do Estado e continuar no caminho de realização do nosso sonho que é 
mudar o mundo por meio da arte”. Parabéns, Betania ! 
 

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

Esse Informativo 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=I_4BgM1eu3M

