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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SAÚDE: direito de todos| No contexto brasileiro, o direito à saúde indissociável
ao direito à vida foi uma conquista do movimento da Reforma Sanitária, refletido na
Constituição Federal de 1988 que tipifica a saúde como direito do cidadão e dever
do Estado. O Dia Mundial de Saúde (07/abril) leva à reflexão sobre o
recrudescimento do NovoCoronavirus e a fragilidade das estruturas de
atendimento médico assim como o aprofundamento das desigualdades sociais em
várias partes do mundo. No Brasil, chama atenção a necessidade de
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem sido um importante
aliado no combate à pandemia. Além de unidades de saúde pública, o SUS
garante investimentos em pesquisas e desenvolvimento de vacinas
(Proteste, abril/2021). Foto de Trude Paes Barreto, Dir.Presidente da Em Cena, na 2ª dose da Coronavac

Destaques do período
As aulas de dança contaram com a participação de mais
crianças e o nosso maior desafio continua sendo “como
ministrar as aulas no formato online “. Usamos como
estratégia a utilização de músicas com ritmo mais dinâmico,
que desperte a atenção do grupo. As ações corporais,
algumas brincadeiras também estão sempre presentes nos
nossos encontros. Mas a técnica da dança clássica também
é repassada de uma forma lúdica e prazerosa, para não se
distanciarem desse conteúdo tão importante. Mieja Chang
No dia 1º de abril, Ketully Leal explorou o tema O Salto do
Coelho e falou do Coelhinho da Páscoa . Olha o resultado:
Dia Internacional da Dança (29/04)| Foi comemorado em
várias partes do mundo, mesmo com a pandemia. Cada
local reverenciou a DANÇA como podia. Na Em Cena, foi
comemorado com a profa. Ketully, em aula online, com o
tema Qual é minha Dança ?

Capacitação| Mª do Carmo, pedagoga, Janinne
Santos, estagiária de pedagogia e Déborah da
Conceição, articuladora comunitária, participaram
à distância do Workshop “Criando Projetos”
promovido pela Associação Repensar(27 de abril).
Agradecimentos| Janinne Santos – aluna da Faculdade UNIP. Desde o ano passado tem participado das
Distribuições de Alimentos às famílias. Indagada sobre sua experiência, ela disse “ Eu quero agradecer à Em
Cena por me deixar fazer parte desse momento tão importante para cada família das crianças atendidas, não
apenas dos Coelhos mas também da Comunidade Villa Sul Abner Canário.”

Solidariedade & Cidadania
Em Cena Arte e Cidadania & Simone Monteiro Ballet – Unidas
pela Arte e pelo sentimento de solidariedade dão exemplos de
cidadania. Veja a seguir.
“Olá, nós somos alunas da Escola de Ballet Simone Monteiro Ballet.
Nossa escola está fazendo aniversário e a gente tá comemorando de
uma forma diferente. Estamos participando da campanha de
arrecadação de alimentos não perecíveis para as famílias das
crianças que fazem aula de dança e criatividade na Em Cena Arte e
Cidadania.”
A Campanha Doe amor em forma de alimento (março-abril2021)
arrecadou 1,5 tonelada de alimentos. Instagram: @simonemonteiroballet
EM CENA ARTE E CIDADANIA – @emcenarecife - www.facebook.com/emcenarecife/
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