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Introdução: A educação patrimonial neste projeto de extensão levou o indivíduo a um
processo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural. Ela
possibilitou ao morador fazer uma leitura do mundo que o rodeia, levando-o a
compreensão do universo sócio-cultural e da trajetória historico-temporal em que está
inserido.  Objetivo: Os objetivos desta área eram: reconhecimento dos espaços
urbanos; identificação dos pontos de relevância dentro da comunidade;
desenvolvimento do sentimento de reterritorialização, reapropriação e resignificação
dos espaços públicos e privados no bairro Morada do Vale. Metodologia: As
intervenções foram feitas a partir da realidade local e a comunidade era sempre levada
a uma reflexão. Foram realizadas três reuniões gerais, a saber: Encontro para
construção coletiva de um mapa do bairro Morada do Vale; Encontro para avaliação de
fotos (antigas e novas) do bairro; e Encontro para se pensar no futuro da comunidade.
Além disso, foram desenvolvidas duas oficinas: Oficina de Fotografia e Oficina de
Bordado. Resultados: O projeto possuiu algumas etapas como fotografia do bairro, das
casas, dos moradores e, posteriormente, o bordado das fotografias escolhidas para
representar a comunidade. Por fim, além de mapas, desenhos, fotos e bordados do
Morada do Vale, foi gerado um sentimento de pertencimento e zelo pela localidade.
Conclusão: As atividades da área de Educação Patrimonial sempre levaram os
moradores a pensar sobre o lugar em que vivem e como é que ele pode ser
transformado. Foi fundamental a participação de todos para cumprimento dos
objetivos propostos. 
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