
      EM CENA ARTE E CIDADANIA           INFORMATIVO 
                                                                                                                                           Setembro/2021
    
    
  
  

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. 

 

100 anos do nascimento de Paulo Freire 
Em 19 de setembro/2021, foi celebrado o centenário do Patrono da Educação 
Brasileira. Em várias partes do mundo, Paulo Freire foi homenageado como 
pessoa humana e por sua ação na educação. O  pernambucano, que nos é 
muito caro, deixou um legado para a pedagogia e para a cultura de esperança, 
com a construção de uma escola “séria, competente, justa, alegre e curiosa”. 

 

Destaques no período 
 

Volta às aulas presenciais |  O mês de setembro  
marcou o reinício  gradativo das crianças às aulas 
presenciais. Com o devido distanciamento, dez crianças 
de 8 a 10 anos da Em Cena Arte e Cidadania estão 
tendo aulas nas segundas e quartas das 14 às 16h. 
Nesse período permanecem acompanhadas por nossas 
professoras de dança  Mieja e Kettuly e de criatividade 
Maria do Carmo. As demais continuam com aulas on-
lne, com planejmento de volta gradativa para o formato 
presencial. 
 

Projeto Movimentar, Criar, Dançar – Realização: Em Cena Arte e 
Cidadania| Secretaria Especial de Cultura-Min. de Turismo| Patrocínio: 
Laboratório Marcelo Magalhães| Lei de Incentivo Cultural. Apresentação da 
última das 05 Lives no Instagram, como parte do curso Arte Cênica e 
Educação com foco no universo infantil e a experiência da Em Cena.                                                                                     
 

09/09/2021-Live 5| Tema: “O Encontro das Artes”. Baseada no Espetáculo 
Disse me dança! com coordenação de Paula Gonçalves e participação do 
diretor do espetáculo Marcos Rodrigues, as coreógrafas Valéria Medeiros e 
Mieja Chang, o compositor da trilha sonora Berna Vieira e arte educadora 
Kyara Muniz. Uma conversa muito gostosa sobre o prazer da leitura em 
forma de dança, sobre transformar o que está escrito em movimento, em 
espetáculo e em transformar no espetáculo Disse me Dança realizado pela 
Em Cena Arte e Cidadania.  
 
Palavras da sabedoria| Envio de vídeos educativos e palavras da 
sabedoria referentes as medidas de prevenção  e proteção da Covid-19  na 
família e na comunidade; a Covid 19 ainda está circulando e medidas 
simples de higiene, tomar a vacina e evitar lugares com muita gente são 
atitudes prudentes.  
 
Falcons University|  Ganhou uma nova aluna, a nossa corrdenadora Executiva, 
Betania Gonçalves. Que estreou na Falcons no encontro presencial que 
aconteceu nas sedes do Projeto Motivar e da Organização Família Craitiva do 
Campoem Natal RN (dos membros da Rede), nos dias 8 e 9 de setembro. A 
Falcons é uma Inciativa da Organização Gerando Falcões cujo propósito é 
“Juntos transformar a pobreza da favela em peça de museu.” Falcons University 
é a mente por trás da metodologia de ensino de todas as frentes educacionais da 
Gerando Falcões tendo como pilar central o desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais. O objetivo da E Cena Arte e Cidadania é fazer parte dessa 
Rede Nacional e poder aumentar ainda mais o nosso alcance para continuar no 
caminho de realização do nosso sonho que é mudar o mundo por meio da arte.  
 
 

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. 


