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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. 
 

 BEM FEITORIA| "Ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. No mês de ju lho tivemos 

uma oportunidade  gratificante que foi ajudar a melhorar o espaço do Conselho de Moradores dos Coelhos, que 
vem servindo à comunidade e também acolhendo a Em Cena diante da interdição do prédio do Movimento Pró 
Criança –MPC por conta dos estragos das fortes chuvas ocorridas desde maio. Fernando e André- pais da Em 
Cena, receberam o convite postado no grupo do Zap dos familiares solicitando voluntários e se dispuseram a  
ajudar. Obrigada Fernando e André.  Sempre vejo nas reuniões de pais sendo levantada esta pauta, que devemos 
compartilhar aquilo que temos pra que a alegria possa se multiplicar. E a Em Cena é uma grande multiplicadora 
de alegria entre os assistidos e os que assistem”. Fernanda Moura . 
 
Destaques do período 
 

Transforma Recife  | No dia 21 de julho, no auditório da Prefeitura do Recife, o  Transforma Recife  comemorou 8 
anos de atividades. Além de ser um momento festivo, apresentou a sua experiência de parceria junto à Secretaria 
de Educação da PCR. A Em Cena se fez presente através da Profa. Maria do Carmo Gomes e de Fernanda Moura.  
 

No mundo encantado do Circo foi o tema escolhido para o  Curso de férias da Em 

Cena Arte e Cidadania. O Circo é uma atividade cultural muito importante que por meio 
de sua pluralidade de cores, roupas e decorações brilhosas tem o poder de levar muita 
alegria, magia e movimentos para os pequenos. Os elementos artísticos presentes no 
Circo possibilita a realização de um trabalho muito lúdico como corridas, equilíbrio, saltos 

acrobáticos, trabalhos manuais e composição de movimentos. As aulas aconteceram de 
18 a 29 de julho no Conselho de Moradores dos Coelhos com uma turma por dia e  fluiu 
bem. Apesar do espaço ser diferente do nosso, tanto alunos quanto professores se 

superaram. Mais uma mudança que a Em Cena vive, mais um sacolejo nas ideias para 
manter a organização viva e fortalecida.  Toda a equipe está de parabéns! E as crianças 
agradecem porque continuamos juntas. Mieja Chang  e Ketully Leal– Instrutoras de 

Dança 

 
Na Em Cena tem 
espetáculo? | Tem, sim 

senhor!  Um mergulho  No 
mundo encantado do Circo – 
assim foi o encerramento do 

Curso de Férias no dia 29 de 
julho. Muito alegria, diversão 
e  entrega dos certificados 

com direito a pipoca, algodão 
doce e muita palhaçada. Na 
Em Cena Tem mágica? Tem, 
sim senhor! E Tem palhaço? 

Tem? Tem, sim senhor!   
 
Aula passeio| Ainda no tema, os  alunos da Em Cena e familiares foram 

convidados a assistir  os espetáculo Grande Circo das Maravilhas da Cia 
Maravilha de Teatro, no dia 24,  no Teatro Barreto jr e Palhaçadas – Histórias 
de um Circo sem Lona  da Cia. 2 Em Cena, no dia 30, no Teatro do Parque. 

Os Espetáculos que 
arrancaram  os aplausos 
das plateias cheias de 
crianças, fazem parte do 18 

º Festival de Teatro para 
Crianças de Pernambuco, 
uma realização da Metron 

Produções. 
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