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O Projeto Leituras da Cidade constitui-se em ações de pesquisa, ensino e extensão 

universitária, voltadas à formação de educadores. Possui como objeto de estudo e ação 

pedagógica a cidade de Porto Alegre. Atualmente focado no website de mesma denominação, 

se apresenta como um suporte para educadores e estudantes interessados na temática, 

reunindo repertórios documentais visuais e escritos sobre a cidade. No ano período referente à 

2014/2015 as atividades centraram-se na migração do website do projeto para a plataforma 

institucional da UFRGS, Plone, permitindo maior flexibilidade e operacionalidade. A revisão 

e atualização dos dados durante o processo foi e está sendo executada, se fazendo 

indispensável sua continuidade após o término da transferência, visando a eficácia do objetivo 

ao qual o projeto se propõe. Durante a participação no I Encontro de Educação Patrimonial 

promovido pelo IPHAE no Instituto de Educação General Flores da Cunha, viu-se a 

possibilidade e necessidade da criação de duas novas seções para o portal na web: 

Repercussões e Memória do Projeto. A primeira será constituída por relatos de ações que 

educadores fizeram com seus alunos, a partir do Leituras da Cidade, pois foi verificado um 

retorno positivo relativo a práticas pedagógicas. A segunda nova seção apresentará fotos, 

vídeos e informações de ações passadas do projeto, bem como a participação de seus 

integrantes em eventos multidisciplinares. Dessa forma, a concepção das novas seções se uniu 

à reintegração das outras cinco, para melhor experiência do público, sendo pertinente para a 

divulgação e servindo como inspiração para educadores e estudantes. Com o propósito de 

difundir o projeto e fontes de conhecimento sobre Porto Alegre, uma página no Facebook foi 

criada e será mantida paralelamente ao website. Atualmente a migração está quase finalizada, 

restando apenas revisões quanto a informações devido ao fechamento e abertura de 

instituições culturais e museológicas e inserção de fotografias faltantes das mesmas. 


