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O projeto Leituras da Cidade tem como objeto de estudo ações de extensão, voltadas à formação de 

professores. Seu objetivo basilar é propiciar aos educadores novas abordagens e metodologias para 

aprendizagem e fomentar a realização de ações cujas discussões e problematizações estejam 

centradas na cidade de Porto Alegre. No período relativo à 2013/2014 realizamos inúmeras 

atualizações da seção “Novidades” do website Leituras da Cidade. Demos continuidade ao processo 

de migração do atual website, para a plataforma institucional da UFRGS, Plone. Isso implicou na 

execução de contínuo backup e atualização dos dados, elaboração de nova estrutura e recursos, 

realizando periódicas reuniões com colaboradores e a coordenadora do projeto. Quanto as ações 

realizadas neste período, a fim de divulgar nosso projeto, reforçamos a parceria com o Museu 

Comunitário Lomba do Pinheiro onde foram visitadas escolas, para a divulgação de ação “Leituras 

da Cidade vai ao Museu da Lomba”. Neste sentido foi confeccionado material de divulgação desta 

ação, reuniões com os colaboradores e coordenador do museu, como também, com bolsista 

voluntário, onde montamos toda a atividade a ser executada no museu em três encontros distintos. 

O livro e o website juntamente com as ações, configuram-se como referência a respeito das 

informações pertinentes à cidade de Porto Alegre, fomentando assim novos saberes e 

questionamentos como porta de entrada de um mundo com novas potencialidades. Estes 

dispositivos oferecem um repertório variado e que em muito pode contribuir para as práticas 

pedagógicas dos educadores. Nesse sentido, as ações que estão sendo realizadas no intuito de 

ampliar a visibilidade desta ferramenta junto aos educadores nas escolas da rede de ensino de Porto 

Alegre, reafirmando ao mesmo tempo, a relevância do projeto Leituras da Cidade e o caráter 

fecundo de todas as ações realizadas até aqui. Atualmente a migração está na fase final, estamos 

estudando a viabilidade de transformar o livro em e-book para maior difusão dos textos, ampliando 

assim mais sua abrangência, bem como, a transformação da experiência adquirida nas ações em um 

curso formal de extensão nas próximas edições.   


