EM CENA ARTE E CIDADANIA
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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Dia Nacional da Cultura| Voce sabia que 05 de novembro é o Dia
Nacional da Cultura instituído através da Lei nº 5.579 de 15.05.1970, em
homenagem ao nascimento de Rui Barbosa? Pois é, este ano, o Dia
Nacional da Cultura mesmo timidamente, marca o retorno de
programações de casas de espetáculo e espaços culturais fechados
depois de quase 2 anos por conta da pandemia da Covid-19. O Sesc
Copacabana no Rio de Janeiro, reabriu, com uma homenagem a
Mercedes Baptista - a dama negra da dança, em seu centenário de
nascimento (1921-2014) celebrado com espetáculos de teatro e dança,
instalações artísticas, exposição fotográfica, show de música e palestra.
https://www.sescrio.org.br/noticias/artes-cenicas/mercedes-baptista-ocupacaoartistica-no-sesc-copacabana-homenageia-a-primeira-bailarina-negra-do-theatromunicipal/

Destaques no período:
Em Cena: Contação de História| Olá me chamo
Janinne Santos, sou estagiária da Em Cena Arte e
Cidadania. No Informativo de outubro falei sobre
minha experiência na gravação de vídeo de “contação
de história”. Agora vou falar sobre a importância de
contar história para criança: que é o surpreender por
que muda a vida não só do ouvinte mas também do
contador de história, ou seja, como a história impactou
a sua vida. O roteiro da história, os recursos visuais
mexem com a pessoa. Eu costumo dizer que a história
não muda só a vida de uma criança mas também a
vida de um adulto que está a ouvi-la. As historias
estão lá no nosso canal do YouTube, Vale a pena
Conferir. Janinne Santos
https://www.youtube.com/watch?v=I_4BgM1eu3M
Ser voluntária é ... “Ser voluntária para mim é sentir o verdadeiro significado do amor e
da doação. É ganhar um sentido a mais na minha vida, fazendo diferença na vida das
pessoas. É a oportunidade que tenho de exteriorizar o que tenho de melhor dentro de
mim. É dar um pedacinho de mim, sem a expectativa de receber nada em troca. No
trabalho voluntário, desenvolvo e trabalho cada vez mais a minha empatia, respeito,
cuidado e amor ao próximo. A cada ação de voluntariado realizada, me retoma o
sentimento especial pelo qual escolhi a psicologia para trabalhar. Transformar vidas e
trazer esperança as pessoas me faz um bem enorme. Ser voluntária especificamente
daqui da Em Cena, está enchendo meu coração de amor. Estou muito feliz com essa
oportunidade. “ Paula, estudante de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde
(FPS)
12º Conferência Municipal de Educação do Recife| Deborah da Conceição,
representou a Em Cena Arte e Cidadania na 12º Conferência Municipal de
Educação do Recife que teve como finalidade analisar o Plano Municipal de
Educação (PME) e propor um conjunto de ações para execução das metas
estabelecidas.
Para ela, a Conferência deverá também subsidiar as discussões de
consolidação e avaliação do Sistema Nacional de Educação. Na Foto à
esquerda, Deborah com Eduardo Dublack do Conselho Tutelar e Roberta
Satori, representante do Comdica.
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