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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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Aulas online no contexto que vivemos significa fortalecimento de vínculos afetivos: amizade, cuidado, amor. 
Significa que somos mais e vamos renascer dessa situação como uma Fênix: maior, mais bonita, resistente 
e exuberante! Betania Gonçalves - Coordenadora - Em Cena Arte e Cidadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 Destaques do período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Aula de dança|15, 22 e 29 de julho - As aulas online foram bem positivas! Começamos a primeira aula com 
três alunos e nas seguintes com um número maior. A nossa terceira aula teve a presença de duas crianças 
novatas e outras que ainda não tinham vivenciado o nosso encontro. Fiquei emocionada ao ver as crianças 
com "janelinhas" na boca, mostrando a ausência dos dentes! Cresceram e nem acompanhamos de perto! 
Acredito que estes momentos foram bons tanto para mim quanto para as crianças. A energia se renova, a 
rotina muda, matamos um pouco a saudade!  
Mieja Chang - Profa.de Dança 

 

Aula de criatividade| Minha primeira aula pelo zoom. Confesso 
que não foi fácil. Já tinha usado o Zoom para assistir aulas, mas 
nunca para dar aula.  No começo até chorei por não saber 
mexer, depois parei, respirei e prestei bem atenção no que 
Betania estava falando para mim e foi ali que aprendi a mexer 
uma ferramenta que é incrível e tem nos ajudado a dar aula para 
nossas crianças.  
Janine dos Santos - Estagiária de Pedagogia 

 
Mensagem dos familiares|  
 
Porque a Escola está fazendo falta 
para mim e para minha criança? 
 
 

 

“Para Adriano, meu filho, faz falta  o 

convívio com os colegas e professores.  

Minha Resposta: é o conceito de 

responsabilidade, em mostrar a ele o 

quanto é importante poder levantar todos 

os dias e ter pra onde ir. A satisfação de 

chegar ao fim do dia e ver que tudo 

ocorreu bem, que cada dia ele se 

desenvolve mais e mais.”  
Aristelma Maria (Mãe de Adriano) 
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O que eu acho sobre o quê está fazendo falta da escola pra minha  filha: 1º é um 

aprender, 2º sei que ela senti falta dos coleguinha e das brincadeiras que cada dia 

é uma descoberta...E pra mim que trabalho ia trabalhar com mais sossego porque 

sei que ela estava muito bem guardada brincando, aprendendo e fazendo novas 

descobertas e assim é que acho... Não vejo a hora de tudo isso passar e poder 

volta a nossa rotina ...que é: acordar cedo arrumar a criança para ir para escola, o 

pai dela leva eu vou para meu trabalho. A tia dela pega, dá banho, almoço, 

descansa e espera a hora de ir para a Em Cena. A tia leva e pega, dá banho e 

espera eu chegar. Assim era minha rotina. Mais tudo hoje mudou. Minha rotina é 

super diferente.” Monique (mãe de Maria Clara) 

 

 

Entrega de Alimentos e material didático, 14 e 28 de julho, A Em Cena Arte e 
Cidadania promoveu mais uma importante ação para as crianças atendidas dos Coelhos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
e da comunidade Villa Sul Abner Canário.  Foram entregues frutas e verduras, 
amenizando os impactos causados pela COVID-19 na vida dessas famílias. Essa 
distribuição foi feita com recursos da FIOCRUZ (Chamada Pública para Ações Emergenciais 

de Enfrentamento à COVID-19 junto às populações vulneráveis) e   graças à parceria com a 
construtora Batista Leal as crianças receberam kits de material lúdico para uso em casa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

Videos | Em Cena Arte e Cidadania:    
Está com saudade do brega, né filha?  
e  Não aguenta mais a criança dentro de casa, né minha filha?  
Mas ... o COVID-19 mata, visse?    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vídeos realizados pela Em Cena Arte e Cidadania, com artistas dos Coelhos, Recife/PE e recursos  da 
FioCruz (Chamada Pública para Ações Emergenciais de Enfrentamento à COVID-19 junto às populações vulneráveis).  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RKvwfUKlwQA           https://www.youtube.com/watch?v=MDWCvh1122c 
 
Em cena contra o coronavirus| A rede de solidariedade se amplia para mitigar os efeitos do COVID 
Alem dos colaboradores que mantem suas doações, a Em Cena recebeu reforço da: Live de Deb Lima – 
09/07(doação); Aula Solidária de Pilates com Mieja Chang – Santosh Pilates –17/07; Construtora Baptista Leal – 
28/07 (material lúdico para as crianças) ; Ação Solidária do Instituto JCPM com estímulo a doações para os clientes 
do Shopping Rio Mar até 02/08; Cais do Sertão  (divulgação nas redes sociais), Supera Parnamirim (Matrícula 
Solidária), @licaqueiroz (doação de 20% do valor das tortas Banoffees)   e a Fio Cruz através da Chamada Pública para 

Ações Emergenciais de Enfrentamento à COVID-19 junto às populações vulneráveis. 
 
Em nome das crianças atendidas, familiares, e a comunidade dos Coelhos, nossos agradecimentos. 
 

 

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

Esse Informtativo 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. 
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