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A extensão universitária não deve tão somente ser um sustentáculo da ação da 

universidade, mas sim, viver em constante diálogo e transbordo de ideias e fazeres que 

estejam em consonância com sua realidade e com a realidade da sociedade que a cerca. 

Dito isso, 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 de aprendizagem e fomentar a realização de ações a 

cerca da cidade de Porto Alegre centradas em seu centro histórico. No período relativo à 

minha atuação na bolsa realizei inúmeras atualizações da seção “Novidades” do website 

Leituras da Cidade. Demos início ao processo de migração do atual website, para a 

plataforma institucional da UFRGS, Plone. Isso implicou na execução de backup dos 

dados, elaboração de nova estrutura e recursos, realizando periódicas reuniões com a 

coordenadora do projeto. Foi possível através da inclusão de informações na seção 

“Novidades” do website, ter ideia a cerca da rede ações que podem se estabelecer no 

que diz respeito ao fomento de novos saberes, ao mesmo tempo, estar atento às notícias 

relativas a eventos e formações na área, disponibilizando-as nesta seção. Quanto as 

ações realizadas neste período, a fim de divulgar nosso projeto, foram visitadas duas 

escolas, uma escola na zona sul de Porto Alegre antes do período de recesso escolar e o 

Colégio de Aplicação, CAp/UFRGS, após este período. Olivro e o website 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. Oferece 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, reafirmam ao mesmo tempo, 

a relevância do projeto Leituras da Cidade e o caráter fecundo de todas as ações 

realizadas até aqui.  
 


