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APRESENTAÇÃO 
 

A Em Cena Arte e Cidadania (Em Cena) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos 

fundada, em 27 de novembro de 1998, com o objetivo de criar e manter um núcleo de capacitação 

e educação artística para crianças e adolescentes. Em maio de 1999, estabeleceu parceria com o 

Movimento Pró-Criança(MPC) para implementação do Projeto cultural “Em Cena Ballet Clássico” 

com apoio do Sistema de Incentivo Cultural de Pernambuco (SIC/PE).  

 

Ao longo do tempo, expandiu sua atuação destacando-se as aulas de arte com foco na dança e 

sete espetáculos cênicos para o público infanto-juvenil, além da luta pela escola de tempo integral, 

campanhas educativas e preventivas em educação sexual e uso de drogas e atividades com os 

familiares das crianças atendidas, entre outras. Ao longo dos anos de atuação no bairro dos 

Coelhos, zona central do Recife/PE, a Em Cena se mantem firme buscando cumprir sua  missão 

voltada para seu público alvo: crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

(Estatutos Sociais: Em Cena Arte e Cidadania, Art. 3º § 2°).   

 

O exercício de 2020 exigiu muito de todos. A Em Cena Arte e Cidadania iniciou o ano planejando 

as atividades, conversando com os parceiros e 

familiares, arrumando a casa, fazendo matrículas e 

recebendo de braços abertos as crianças. As aulas 

começaram. Por outro lado, as  informações que 

chegavam a cada dia com a Declaração da Organização 

Mundial de Saúde da pandemia do novo coronavirus, 

assustavam a todos. No Recife, em 15 de março a 

Prefeitura tomou uma série de medidas para evitar a 

propagação da doença, entre as quais a suspensão de 

aulas. Na Em Cena as ultimas aulas presenciais foram 

na segunda feira, dia 16.03.2020 que ficou como o 

marco do CoronaVirus. Naquele dia, as educadoras 

mudaram o foco das aulas e tentaram explicar que um novo vírus estava se espalhando no mundo 

todo – China, Itália, Canadá etc e estava chegando aqui. Por isso as aulas seriam suspensas até 1º 

de abril e nesse período eles iam ficar em casa, brincando e ajudando a seus familiares. A 

importância de Lavar as mãos, e cuidar da higiene pessoal foram os assuntos recordados nas 

aulas. O mesmo foi transmitido às mães (e/ou responsáveis) na hora da saída, com um aviso de 

que seriam comunicadas as medidas adotadas e novas orientações. Em fins de março, com a 



 

 

gravidade da situação, o prazo foi prorrogado com as recomendações das autoridades sanitárias de 

evitar aglomerações, permanecer em casa e só sair, se fosse imprescindível.  

 

  A despeito do ambiente de incertezas, a Em Cena procurou manter as atividades com foco nas 

ações emergenciais de distribuições de alimentos e materiais de limpeza para as famílias das 

crianças atendidas. Foi um período também de adaptação das crianças e dos familiares na 

substituição das atividades presenciais por atividades remotas o que demandou um esforço grande 

de aprendizado, inclusive da equipe. Se na área da Cultura – a primeira a parar e a última a 

retomar suas atividades, não conseguimos avançar, cabe destacar as ações de articulação com os 

colaboradores e parceiros que apoiaram a Campanha CoronaVirus na Em Cena, não tem vez!  

ampliando a corrente de solidariedade – primordial para garantir a ação emergencial de 

distribuições, inicialmente para 45 e ao fim do exercício para 130 famílias. A todos nossos 

agradecimentos.  

 

     Cabe agradecer também à Equipe de Trabalho pela garra demonstrada no dia a dia garantindo 

mais um ano de atividade nos Coelhos; a Sérgio Cruz, nosso representante no exercício  da 

presidência do Conselho Municipal de Assistência Social do Recife. Aos associados e voluntários 

que estão sempre torcendo por nós. Cada um, cada uma que ao longo de 2020 contribuiu como 

pôde – uma contribuição invisível, manter a corrente de solidariedade e a chama acesa. Aos 

parceiros, pelas conquistas obtidas. Enfim a todos!  

 

É nesse cenário que foi elaborado o Relatório de Atividades de 2020, a seguir, na certeza de que 

os desafios fazem a organização ficar mais forte e com mais capacidade de lidar com as 

dificuldades. A primeira parte trata dos Objetivos da Em Cena e das metas estabelecidas para o 

exercício. A segunda, das atividades executadas por ações, segundo os eixos de atuação definidos 

no Plano de Ação/2020, a terceira parte temos um quadro resumo de receitas e despesas e, em 

seguida as considerações finais.  

     

 

 

 Que venha  2021, 2022 para dançarmos a vida com alegria! 

 

 

 

                                                                                                Betania Gonçalves da Silva                                               
                                                                                                   Coordenadora Executiva 



 

 

 
 
PARTE 1 
 

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. 

 

1.1 Os Objetivos da Em Cena são voltados à promoção de atividades e finalidades de 
relevância pública e social: 

 

    I– Promover a capacitação e educação artística de crianças e adolescentes, colaborando para  
         que se tornem aptos ao exercício de atividades no mercado de trabalho; 
    II– Contribuir com a educação integral e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes; 
    III– Estimular e desenvolver pesquisas no âmbito das artes cênicas; 
    IV–Realizar atividades de produção artístico-culturais, estimulando a formação de plateias e a  
          democratização do acesso da população a espetáculos cênicos. (Estatutos Sociais: Em Cena  

            Arte e Cidadania, Art. 3º).  
 

1.2  Metas estabelecidas para o exercício de 2020 e resultados 

Metas         Resultados/ Comentários 

Atender cerca de 60 crianças de 04 a 12 anos 
com atividades de capacitação e educação 
artística, cultural e cidadã, e seus familiares; 
 

Atendemos cerca de 45 crianças e familiares com 
atividades presenciais interrompidas em 17/03 
face às medidas de distanciamento social. As 
atividades foram retomadas aos poucos à 
distancia, conforme apresentado na 2ª parte do 
Relatório. 

Realizar 04 aulas passeio e duas tardes de 
brincadeiras de rua, na rua,  para as crianças 
com participação de familiares; 
 

Realizamos 2 passeios: ao Gamebox, Rio Mar e 
ao  SERTA, em Glória de Goitá; e  1 Tarde de         
Brincadeira de rua, na rua,  nos Coelhos, com  as 
crianças, familiares e educadoras da Em Cena. 
As outras foram inicialmente adiadas, e em abril 
canceladas face à pandemia.             

Realizar 04 cursos de Arte-Educação de 08 
horas de duração para educadores da rede 
pública: professores, artistas e interessados em 
aprender sobre a arte na 1ª infância; 

Atividade suspensa face à pandemia. 

Concluir a reforma da sala de dança com a 
instalação de 02 aparelhos de ar condicionados; 
 

A Em Cena adquiriu os 02 aparelhos de ar 
condicionados que ficaram de ser instalados pelo 
MPC.  

Reestruturar os espaços pedagógicos  Atividade suspensa devido a pandemia do 
NovoCorona Virus em março de 2020, só 
retomada em setembro de 2020. Previsão de 
conclusão do serviço de reforma ralentado devido 
a necessidade cumprimento de protocolos 
sanitários. Nova previsão de conclusão: Julho de 
2021. 

Ampliar as informações sobre a Em Cena entre 
os familiares, na comunidade e sociedade em 
geral; 

O Bloco de carnaval, na rua, seria nossa primeira 
ação nesse sentido. Devido a pandemia, foi 
mudado o foco, como pode ser visto a seguir 

Ser reconhecida como instituição atuante na 
área de promoção dos direitos das crianças e 
adolescentes; 

A Em Cena já é reconhecida como tal entre o 
Comdica, CMAS, Forum DCA etc. Entretanto 
pretende avançar mais.  



 

 

Aprovar projetos em 02 editais no ano; Superamos a meta, aprovando projetos em 05 
editais. 04  projetos foram ref. a ações 
mitigadoras dos efeitos da pandemia–ver 2ª parte 
do Relatório, item 3.2. 

Participar de 04 Feiras Colaborativas (de 
Arte/artesanato) entre outras ações de 
mobilização de recursos.   
 

Participamos de 03 edições da Espiral das 
Artes| na Pç Dr José Vilela /Recife, evento que 
promove a diversidade artística e cultural, feira de 
artesanato e a ação ”Espiral Solidário” Uma 
realização: @culturaiminente – ver item 3.2.. 

 
A pandemia do novo CoronaVírus paralisou as atividades. Passado o impacto inicial, a Em Cena 

Arte e Cidadania reunida em Assembléia Geral, tomou as seguintes deliberações:  1) Suspensão das 

atividades com as crianças e adolescentes pelo tempo determinado pelas autoridades de saúde;    2) 

Distribuição de alimentos, material de limpeza e de higiene para as famílias das crianças atendidas, em 

caráter emergencial; 3) Continuidade das atividades de captação de recursos e outras que pudessem 

ser desenvolvidas remotamente. Assim, foram incluídas as metas: 

 
Metas       Resultados/ Comentários 

Criar alternativas para manter as 
atividades educativas e de artes 

Aulas vídeos e on line foram alternativas para 
manter o vínculo com as crianças e continuar 
proporcionando atividades educativas e de arte. 
O  retorno se dava por meio do grupo do 
WhatsApp dos Familiares. Uma média de 20  
crianças  responderam bem a essa dinâmica. 

Realizar distribuição e alimentos e 
material de higiene e limpeza para as 
famílias de março a dezembro de 2020 

No dia 27/03 começamos a distribuição de 
alimentos e material de higiene e limpeza para as 
famílias das 45 crianças atendidas, em dezembro 
chegamos a 130 famílias, incluindo das 
comunidades dos Coelhos, Vila Sul Abner Canário 
no Cabanga e Ouro Preto em Olinda, uma 
parceria com a Espiral das Artes através da ação 
Espiral Solidário e apoio do Itau Social. 

Esclarecer sobre atitudes de auto 
cuidado no sentido de se prevenir à 
Covid 19. 

A Em Cena optou em focar as informações na 
Campanha “Na Cena coronavirus, não tem vez “ 
nas ações emergenciais e de prevenção da 
propagação do Covid-19. 

Continuar as atividades de captação de 
recursos,  administrativas e outras 
realizadas de forma remota  

Essa atividades tiveram continuidade. E ainda 
investimos em capacitação e articulação à 
distancia.  

 
Se configurou como um ano atípico, o ano de 2020, no qual nos concentramos em conseguir: 1-

sobreviver, em termos de organização, sem ter de demitir ninguém, 2-de alguma forma chegar 

até as crianças e suas famílias e 3- criar maneiras de mitigar as dificuldades trazidas pela 

necessidade do isolamento social, a perda dos equipamentos públicos de apoios (escolas e etc) 

e os sentimentos de medo e incerteza trazidos pela própria Covid 19. 

 



 

 

 
 
E chegar ao final de 2020 e poder dizer que: 
 

1- Não perdemos nenhuma vida para a COVID dentro das famílias atendidas 

2- Foram atendidas ao longo de 2020 130 famílias, com 2090 cestas básicas e 1045 kits de 

higiene e limpeza distribuídos.  

3- A média de interação nas Redes Sociais da Em Cena Arte e Cidadania, nas postagens 

relativas a Covid, foi de 500 (entre comentários, visualização, compartilhamentos e entre 

outros. E o número de seguidores do instagram saltou de 800 em janeiro de 2020 para 

2000 em dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro de 2020 



 

 

 
 
PARTE 2  
 
2.1 Atividades realizadas – As atividades executadas nesse exercício são apresentadas a 
seguir por ação, segundo os eixos de atuação definidos no Plano de Ação/2020:  
 

 1) EIXO ARTÍSTICO - PEDAGÓGICO – Compreende Ação de Arte EducAção –  educação 
artística, cultural e cidadã a partir da expressão artística da dança e atividades que estimulem 
a criatividade,  o conhecimento e  o exercicio da cidadania, para crianças de 4 a 12 anos, 
prioritariamente da comunidade dos Coelhos, área central do Recife; e ações com seus 
familiares, através do: 

 
 
1.2 Ações com as crianças|  
 

 Aulas de dança| Com a instrutora Mieja Chang. Iniciada em janeiro  numa roda com as 
crianças. Depois foi o momento do alongamento e fortalecimento corporal no chão.  
 
A partir de abril, as atividades pedagógicas  com as crianças passaram a ser realizadas à 
distancia. As casas das pessoas viraram salas de aula e o sentido mais trabalhado passou a 
ser a audição. Criou-se uma nova relação de espaço de aprendizagem e da forma como as 
crianças eram orientadas. Elas passaram a ouvir mais, para poder executar os exercícios e 
comandos dados. Não há espaço para o toque que corrige e nem para o abraço que acolhe. 
Nessa nova lógica, a professora se desdobra para manter a atenção da criança que, por sua 
vez, se esforça muito mais para se concentrar em torno de uma tela de celular e abstrair os  
barulho  e a presença de outras pessoas nas casas 
 

 Aulas de Criatividade |  Em jan/2020, sob orientação da pedagoga Ketully Leal,  as aulas de 
criatividade  começaram explorando cores, texturas e formas. Esses elementos favorecem as 
funções cognitivas essenciais ao desenvolvimento infantil. O contato com a massa de 
modelar e o bloco de montar oferece à criança a oportunidade de explorar sua criatividade e 
estimular várias habilidades sensoriais, motoras e sociais. Em Fev/2020 – o tema foi  
Confecção de máscaras coloridas  e  cartazes com a história do carnaval.   

 
Por conta da pandemia, em meados de março as aulas foram suspensas. Com a interrupção, 
as crianças tiveram acesso a pequenos vídeos divertidos e carinhosos produzidos por suas 
orientadoras: Mieja Chang, Ketully Leal e Maria do Carmo Gomes.  

 
 Aulas-Passeio| Com crianças e familiares, acompanhadas de educadoras da Em Cena. 
     17/01 –  uma tarde de encanto no Gamebox, RioMar; e                                  
     13/03 – um dia  no SERTA, em Glória de Goitá. 
  Tardes de brincadeiras de rua, na rua| No dia 20/02 com o Bloco Em Cena no carnaval 

nas ruas dos Coelhos. A admiração e aplausos dos moradores, encheu o grupo de 
ORGULHO E SATISFAÇÃO de pertencerem à comunidade dos Coelhos. 
 

 Aulas -vídeo | Foi uma alternativa encontrada para manter o vínculo com as crianças e poder 
continuar proporcionando atividades lúdicas e criativas.  Ocorreu uma vez por semana e no 
fim é solicitado uma atividade, cujo retorno aconteceu por meio do grupo de WhatsApp dos 
Familiares. Já, pelo Zoom, tivemos contação de histórias e vídeo-aulas 

 
 



 

 

 
 
 
 

1.3 Ações com os Familiares| Foram realizados à distancia além de reuniões sobre 
assuntos de interesse:  

 

 Celebração do ciclo junino | Na Em Cena já é  tradição  comemorar o São João com as 
crianças cantando e apresentando danças típicas aos familiares; e um lanche com comida da 
época. Este ano não passou em branco. No dia de Santo Antonio, o santo casamenteiro, a 
profa. Maria do Carmo mandou um recado com o Xote das meninas de Luiz Gonzaga. Vídeo 
disponível no nosso canal ! https://www.youtube.com/watch?v=8Ykgja1m-5M 

 
 

 Vídeos para os familiares| Da nossa playlist: Palavras de Sabedoria, são postados nas 

segundas-feiras no grupo de WhatsApp das famílias dos Alunos. D. Francisca (por áudio) 
respondeu: “Estou amando os seus vídeos, por que é pura realidade, gostei muito e gosto do que 
vocês publicam, parabéns pelos seus esforços” (dia 26/08).    
 

 Terapia comunitária| com a presença da terapeuta comunitária Regina Melo, ex-integrante 
da Em Cena, atualmente residindo em Aracaju. Iniciou em 10/09 com a participação de  04 
educadoras, 20 mães e um pai das crianças atendidas pela Em Cena foi até o final do ano, 
sempre uma sessão por mês. Uma parceria da Em Cena com o Movimento Tear e apoio da 
Associação brasileira de Terapia Comunitária Integrativa. 

 
 Concurso de Vídeo| Com o tema: “O que aprendi/fiz de positivo nessa quarentena”, em 

maio, os familiares foram estimulados a pensar no lado positivo da Pandemia com um 
concurso de vídeos.  Cinco vídeos foram premiados:  costura e doação de máscaras feitas 
de retalho, o amor entre as crianças, atividades de alfabetização com potes de iogurte, 
criatividade infantil dentro de casa e a importância de Deus para manter a calma durante a 
pandemia.  

 

 Ação emergencial:  Em 27/03 iniciamos com a entrega de alimentos e material de limpeza 
para as famílias das 45 crianças atendidas pela Em Cena; e chegamos em dezembro com 
130 famílias. Na última distribuição, foram enviados presentes de Natal para as crianças, 
ação que não estava na programação mas “não podíamos deixar de fazer. Afinal, Criança 
tem o sonho de receber um presente de Papai Noel e Criança é Criança”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ykgja1m-5M


 

 

 
 
 
 

 
2)  EIXO COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO  – Visa aproximar a Em Cena Arte e 
Cidadania da comunidade e dar mais visibilidade a sua atuação aos colaboradores e à 
sociedade em geral. 

 
2.1  Comunicação – Face à pandemia, o foco da comunicação com a comunidade voltou-se  
para as ações emergenciais e reuniões realizadas à distância. Foram muito utilizados os 
grupos de whatsapp com a Equipe, Associados e Mães/responsáveis pelas crianças. Editados 
11 Informativos. E ainda:  
 

 Atualizado os canais de Redes Sociais da organização: o Site www.emcenarecife.org.br  
e o instagram.com/emcenarecife. E implantado o canal no Youtube  
https://www.you.tube.com/watch?v=MDWCvh1122c  começamos a estudar o linkedin 
  

 

  Vídeos da Campanha de prevenção: “Corona Vírus na Em Cena não tem vez”| 
Realização: Em Cena Arte e Cidadania com artistas locais.    Apoio: FioCruz  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não aguenta mais a criança dentro de casa, né filha?    
     https://www.you.tube.com/watch?v=MDWCvh1122c 
 

03 Videos participaram do Festival 1 minuto. 
Entre eles: “No Culto na Pandemia” 
http://www.festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/48958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emcenarecife.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=MDWCvh1122c
https://www.youtube.com/watch?v=MDWCvh1122c


 

 

 
 
 
 

2.2 Articulação político institucional – participamos de reuniões do pleno do COMDICA, Forum 
DCA  (Entidades que atuam com Crianças e Adolescentes), Grupo de Gestores de Espaços 
Culturais, Audiências públicas sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, entre outras. A 
Em Cena Arte e Cidadania, representada por Sérgio Cruz, assumiu a presidência do 
Conselho Municipal de Assistência Social do Recife (CMAS)  para o período 2019-2021.  

 
A participação nesses espaços contribuiu para o fortalecimento de ações de políticas públicas de 
suma importância para a população em geral, tais como as contribuições para a formulação da 
Lei Aldir Blanc PE, o edital de contingência emergencial do COMDICA em fins de 2020 e a 
pressão para tomada de atitudes necessárias para ações de atenção especial a saúde dos 
Venezuelanos da tribo Warao e da população de rua na cidade do Recife. 
 

 
3) GESTÃO E SUSTENTABILIDADE  –  Ações atividades-meio executadas ao longo do ano,   
entre as quais:  

  

         3.1 Capacitação | Neste exercício, a Em Cena Arte e Cidadania valorizou as oportunidades de 
capacitação que surgiram à distancia no sentido de proporcionar a sua equipe aperfeiçoamento 
e atualização de conhecimento, a exemplo de: 

 

 Programas de Excelência em Gestão (PEXVOA) e  Mentoria em gestão da Fundação 
Itau. E  Jornada Infâncias Plurais - ciclo de encontros e criação sobre a infância e a 
adolescência  realizado pelo Itaú Cultural (IC) e Instituto Alana, voltado para artistas, 
educadores, produtores culturais e outras pessoas com atuação prioritária em arte e cultura 
para a faixa etária de 7 a 14 anos.                                                                                                                      

         3.2 Mobilização de recursos | Foi dado atenção especial à mobilização de  recursos, através 
de: Campanha de doação recorrente; Lista Amiga de colaboradores e apoiadores; além de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Espiral das Artes| Participação em evento na Pç Dr José Vilela/Parnamirim. A Espiral das 
Artes promove a diversidade artística e cultural, feira de artesanato e a ação ”Espiral 
Solidário” apresentando ao público projetos sociais. Em sua 3ª edição (dia 18/01), foi a vez 
da Em Cena Arte e Cidadania.  Uma realização: @culturaiminente. 

 

 Editais de projeto: Superando a meta para o exercício, foram aprovados os projetos da: 
Chamada Pública da Fio Cruz: Corona Virus na Em Cena não Tem Vez , Itau Social Projeto  
de distribuição de alimentos e material de limpeza,  Plano de Contingência /Pandemia Covid-
19 do FMCA/Recife executado através do Termo de Colaboração com o COMDICA (30/09 a 
31/12/2020); da Chamada pública nº 001/2020 da Prefeitura do Recife, projeto de concessão 
de subsídio à manutenção de Espaços Culturais (Lei Cultural Emergencial Aldir Blanc); e o 
projeto cultural para 2021: PRONAC nº 202260, APRENDIZADO, VIVÊNCIAS E 
FORMAÇÃO DE PLATÉIA, - Segmento Cultural: artes cênicas – Ações de capacitação e  
treinamento de pessoal    (captação de recursos através da Lei Rouanet).   

 

 Patrocínio através da Lei Rouanet| Quase no final do ano de 2020, recebemos a 
confirmação da continuidade da parceria com o Laboratório Marcelo Magalhães pela Lei 
Rouanet. Que seja um exemplo para que outras instituições e empresas acreditem no poder 
transformador da arte!                                                                      

 

 

 Parcerias| diversas na Campanha: Corona Virus na Em Cena não tem vez. Para mobilizar 
recursos para compra de alimentos e material de limpeza para serem distribuídos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PARTE 3  
 

Aquí apresentamos os números. Onde, em 2020, constatamos o alto percentual no ítem alimentos. 
Isso se deu por causa da opção feita, nessa ação emergencial de distribuição de alimentos ao 
longo do ano de 2020. 

 

 
 
 

 

EM CENA ARTE E CIDADANIA  
 SALDO ANTERIOR 2019    188.819,30 

 Total   
  

    

RECEITAS:     % 

Contribuições ou doações individuais 145.518,70  44,12 

Doações não incentivadas (Em Cena) 56.297,40     

Doações não incentivadas (Responsáveis das crianças) 4.579,30     

Doações não incentivadas (Mulheres do Bem) 10.362,00     

Doações com incentivo da Lei Rouanet 74.280,00     

Empresas privadas, institutos ou fundações empresarias 119.291,29  36,16 

Itaú - Social 45.000,00     

Ambev (convite solidário e Abrace uma Causa) 2.902,20     

Laboratório Marcelo Magalhães (Lei Rouanet) 60.000,00     

Associação Cultural Corpo Rastreado 702,99     

Instituto JCPM 4.000,00     

Lalica Doces  3.316,10     

Santosh Pilates 370,00     

Tengo Un Corazón 3.000,00     

Entidades governamentais e Empresas estatais 60.030,88  18,20 

Fundo Mun.Crianças/Adolescentes-FMCA(Comdica) 42.705,88     

Fiocruz  9.325,00     

Fundação de Cultura da Cidade do Recife (Lei Aldir Blanc) 8.000,00     

Venda de produtos e serviços   582,00  0,18 

Produtos (camisa, DVD, CD, Cartilha, etc) 346,00     

Bazar 236,00     

Rendimento financeiro   1.302,03  0,39 

Poupança EM CENA 633,33     

Investimento EM CENA 445,87     

Investimento COMDICA 143,25     

Investimento MINC 76,33     

Pagseguro 3,25     

Outros   3.133,66  0,95 

Renda da venda do Livro "Destino" escrito por Júlia 
Albuquerque 2.925,00     

Outros 208,66     

TOTAL   329.858,56  100,00 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESAS:     % 

Pessoal   126.466,08  45,56 

Funcionários 51.299,44     

Autônomos 23.583,83     

MEI / Prest Serviço 17.426,05     

Encargos sociais 27.638,69     

Diárias  0,00     

Bolsas  5.850,00     

Convênio Estágio 668,07     

Material   37.604,97  13,55 

Didático 9.235,00     

Consumo 20.995,04     

Permanente 7.374,93     

Despesas operacionais   18.788,93  6,77 

Aluguel 8.345,00     

Condomínio 4.025,00     

Telefone 2.640,15     

Internet 893,47     

Xerox 35,70     

Cartório 543,45     

Correio 8,20     

Manutenção 753,00     

Tarifas bancárias 1.118,36     

Taxa cartão 426,60     

Transportes   3.311,21  1,19 

Alimentação   78.091,25  28,13 

Espetáculo (serviços de terceiros)                      -    0,00 

Divulgação   6.761,00  2,44 

Impostos, taxas e contribuições   1.726,06  0,62 

Devolução de saldo e rendimento de projetos   2.266,72  0,82 

Outras despesas   2.593,52            0,93  

TOTAL   277.609,74  100,00 



 

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

     Concluímos as atividades programadas? Atingimos as metas estabelecidas? Nem todas. Afinal, 
este ano o mundo conviveu com uma Pandemia que alterou muitas coisas. E apesar de tudo, 
deixou inúmeras lições: de solidariedade, humanismo, cidadania etc. E vai passar. É assim que 
preferimos ver!   

 
 

     Chegamos ao fim de mais um ano... um ano de desafios que trouxe muito aprendizado e 
paciência não só para os adultos, mas para as crianças também. Sair da sua rotina, ficar períodos 
em casa, sem atividades exigiu jogo de cintura para todos. As aulas que proporcionamos nos 
permitiu estar conectados, minimizando os prejuízos. A construção virtual vai ficar incorporada as 
nossas atividades. Não foi fácil, mas o saldo é positivo. Começamos mais um ano aguardando boas 
Novas, mais trabalho, mais paciência, mais amor pra construir um mundo melhor, com arte e 
através da arte!   Mieja Chang – Instrutora de Dança- Em Cena Arte e Cidadania 

 
Em Cena contra o coronavirus| A rede de solidariedade se amplia  
 

Além 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; Cais do Sertão (divulgação nas redes sociais), Lançamento da coleção Tengo um Corazon 
da MultiArtista Denize Barros – 15/08 (São Paulo), Supera Parnamirim (Matrícula Solidária e 
presentes de Natal para as crianças), @LalicaDoces (20% do valor das tortas Banoffees), FarOFFa 
no soffá| Live de Leve realizada no dia 28/08, arte do encontro, um papo com   Marcelina Fialho da 
Arte Salva (Curitiba) e Betania Gonçalves da Em Cena (Recife) –  duas instituições beneficiadas 
pela campanha de arrecadação da FarOFFa Solidária (Paraná) até 31/agosto, em apoio às ações 
de mitigação dos efeitos da Covid-19; Mulheres do Bem (Recife); Mulheres dos Coelhos (Parceria 
com a Em Cena para preparação e entrega de uma refeição forte semanal na Comunidade) etc.  
  

GRATIDÃO! Recebemos cartas/cartões de Natal das crianças e familiares desejando Dias 

Melhores e  agradecendo à Em Cena e a todos que colaboraram para eles receberem a  ajuda que 
tiveram nesse período da pandemia –  E ai estão  Vocês! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


