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Objetivo
O principal objetivo é a análise de discurso das produções dos alunos durante os 20 anos
de execução do projeto no Colégio de Aplicação na UFPE através dos pareceres escritos
por eles sobre o projeto bem como de entrevistas com ex-alunos participantes.

Resumo
O Projeto de extensão e pesquisa “Construindo a História da Atualidade” completa,em
2013, vinte anos de execução no Colégio de Aplicação da UFPE. Trata-se de uma prática
pedagógica bem sucedida já que faz parte do planejamento didático do 8º ano do Ensino
Fundamental da disciplina História durante duas décadas e tem sido bem aceito pelos
alunos como instigante forma de aprendizado do Ensino de História. Objetivamos neste
projeto contar a trajetória dos 20 anos do projeto no Colégio através da análise dos
discursos das produções dos alunos que podem ser resgatados nos pareceres escritos por
eles, em seus trabalhos, bem como pelas entrevistas com ex-alunos
participantes.Apelidado carinhosamente pelos estudantes de PCHA, o projeto é uma
atividade dinâmica e desafiadora cujo principal objetivo é a produção pelos alunos de
um trabalho de pesquisa sobre um assunto histórico da atualidade. O trabalho se baseia
nas análises de variados artigos, editoriais e notícias, coletadas ao longo de todo ano
letivo, retiradas de vários meios midiáticos sobre o referido fato de relevância históricocontemporânea. Mais do que manter o aluno atualizado incita no estudante a dimensão
de ser construtor da História tornando-o um cidadão consciente e capaz de analisar
criticamente os meios midiáticos. Além disso, procura ajudar na formação dos
licenciandos em História que fazem a disciplina de Prática I e II no Centro de Educação

da UFPE e sua regência no Colégio de Aplicação permitindo a vivência dessa prática
pedagógica inovadora que se vincula às novas concepções na área de Ensino de História.

