
RESUMO
  

LEITURAS DA CIDADE: EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO
  
Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto Leituras da Cidade, especificamente a 
sua nova fase iniciada no segundo semestre de 2011. Essa etapa consiste na divulgação do 
website Leituras da Cidade em escolas da rede de ensino de Porto Alegre.  Essa divulgação está 
dividida em duas atividades, uma voltada especialmente para educandos de Educação de Jovens 
e Adultos ou de Ensino Médio e outra para educandos do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental, 
cujo currículo prevê o estudo sobre Porto Alegre. A primeira consiste em uma apresentação oral 
do website, seguida de uma conversa com os educandos sobre os aspectos contidos no site e 
que também conhecem in loco na cidade, por exemplo. Já a segunda atividade consiste em uma 
oficina, compreendendo várias etapas: 1) conversa sobre a memória das crianças: onde nasceram, 
em qual bairro moram, em qual bairro fica a sua escola, etc.; 2) as crianças elaboram um desenho 
sobre algo importante do bairro onde moram, por exemplo: lugar, árvore, campo de futebol, 
pessoa, caixa d’água, entre outros; 3) as crianças apresentam seu desenho e contam por que o 
mesmo é importante para elas; 4) as crianças desenham algo importante na cidade ou no centro 
histórico, a partir de suas próprias vivências; 5) as crianças descobrem o objeto desenhado no site 
Leituras da Cidade, realizando outras descobertas. Em setembro de 2011, realizei a divulgação 
do website Leituras da Cidade na E.E.E.M. Anne Frank, em Porto Alegre, para três turmas de 
EJA, sendo uma de 1º ano do Ensino Médio, uma de 2º ano do Ensino Médio e uma de 3º ano do 
Ensino Médio, totalizando em torno de 50 educandos. E em outubro de 2011, realizei a oficina 
para duas turmas de 4º ano (3ª série) na E.E.E.F. Profª Dinah Neri Pereira. Cada turma tinha em 
torno de 25 alunos. Para melhor desenvolvimento das atividades propostas, a oficina foi dividida 
em dois momentos, realizados em dois dias consecutivos. Concluo que essas atividades tem 
sido de grande importância para os educandos, pois através delas eles podem ter acesso a mais 
informações sobre a cidade de Porto Alegre, complementando assim seu aprendizado.
 


