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Resumo: 
A digitalização de acervos históricos é uma forma de preservar a memória das instituições educacionais.
Desde 2012, o projeto História das instituições educacionais e seus acervos escolares em Osório-RS, é
desenvolvido com esse intuito. Até o presente momento, foram digitalizados e catalogados os acervos das
Escolas Estaduais General Osório e Cônego Pedro Jacobs. Em 2016, iniciou-se a digitalização do acervo
da Escola Polivalente, fundada em 1971, durante a Ditadura Militar, no bojo dos acordos MEC-USAID. O
objetivo deste trabalho versa sobre a caracterização e a digitalização do acervo da referida instituição. A
escolha deste tema reside na importância da história das escolas para a comunidade e a seleção da Escola
Polivalente como objeto de investigação se deu pelo seu contexto histórico de criação, ocorrida, como
mencionado anteriormente, durante o Regime Militar. Para a realização desta investigação, utiliza-se
referenciais teórico-metodológicos que pautem a digitalização de acervos históricos (CONARQ, 2009 e
AGU, 2013), fotografia como fonte de pesquisa (BORGES, 2003), história das instituições educacionais
(GATTI JR e ARAÚJO, 2002). Até o presente momento, realizou-se a digitalização completa do acervo
da instituição selecionada, o qual se encontrava disposto em seis pastas e um álbum, organizado com base
em critérios cronológicos e temáticos, o que facilitou o processo de digitalização e o de catalogação, já
iniciado.
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