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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  música. 

 

  

Solidariedade e segurança alimentar| Abrindo as atividades do mês, foram distribuídas cestas básicas a 60 
famílias das crianças atendidas pela Em Cena. A distribuição foi na área externa, respeitando as regras de 
distanciamento e uso de máscara. Esta foi uma ação da Em Cena através do Termo de Fomento celebrado com 
a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Estado de Pernambuco. 
 

Destaques do período 
 

 

Aniversariantes são festejados| Retomando a ação interrompida com a 
pandemia da Covid-19, este ano foram comemorados os aniversários dos 
alunos dos meses de janeiro a abril da Em Cena. Teve pipoca, algodão doce 
e um grande bolo coberto de chocolate e recheado de amor. E claro, a 
presença dos coleguinhas, das professoras e “parabéns pra vocês”. No final, 
Surpresa:  entrega de presentes ofertados por nossos colaboradores.  
 

13/04. Na Em Cena   Já é Páscoa  celebrada com ovos de 
páscoa...num ciclo de solidariedade. Luciana Sampaio, uma 
de nossas colaboradoras, comprou os ovos da doceira 
Bruna Shelley, moradora da comunidade dos Coelhos. E os 
ovos distribuídos entre as crianças. Assim valoriza os 
talentos da comunidade, circula a economia do local e deixa 
as crianças felizes!!! 
 

23/04 Aula Passeio no Teatro de Santa Isabel. Com o: 

Espetáculo São João Sinfônico, apoio da MobBrasil que 
proporcionou o transporte das crianças e acompanhantes.  

 
Festival Pró-Criança de Literatura Infantil| As crianças da EM CENA foram convidadas para participarem do 

Festival em homenagem ao mês do Livro Infantil, realizado no dia 27/04 , no auditório Lília Campello (MPC/ 

Coelhos). Entre as atrações: Teatrinho do Sítio do Picapau Amarelo; Contação de História; Apresentação de 
coreografias musicais com personagens de Livros Infantis. 

 
26/04 Convenção-2022 da Rede Gerando 

Falcões (GF) - realizada em SP, presente 
Betania Gonçalves, Coordenadora executiva 

da Em Cena  e fechando o mês, no dia 30.04 – 

a Certificação Educacional,  no Amor e 
Esperança, evento da GF presente, toda equipe 
da Em Cena Arte e Cidadania.  
*Rede Gerando Falcões: “transformar a pobreza 
da favela em peça de museu, antes de Marte ser 
colonizado” 

 

Assembleia Geral da Em Cena Arte e Cidadania| Os 

associados da Em Cena se reuniram no dia 28/04 em 
Assembleia Geral para apreciação do Relatório de 
atividades e prestação de contas do exercício de 2021 
e do Plano de Trabalho de 2022. Na ocasião, foi 
lançado o Site da Em Cena Arte e Cidadania: 
www.emcenarecife.org e a Campanha Todos Juntos 
somos Fortes de Financiamento Coletivo: 
https://benfeitoria.com/projeto/todosjuntossomosfortes 
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