“PROJETO FÉNIX – CAMINHOS PARA O SUCESSO”

No âmbito do Ciclo de Conferências da Rede ESCXEL, realizou-se no passado dia 2 de
março, no auditório da Biblioteca Municipal de Castelo Branco, uma conferência
subordinada ao tema “Projeto Fénix – Caminhos para o Sucesso”, proferida pela
Coordenadora do Projeto Fénix, Dr.ª Luísa Moreira.
“O Projeto Fénix é um projeto que visa a promoção do sucesso escolar e a prevenção
do abandono e absentismo, através do ensaio e planeamento de novas formas de
organização escolar e pedagógica. O mesmo resulta do reconhecimento da
heterogeneidade em sala de aula e da perceção das limitações que o modelo
tradicional de ensino/aprendizagem encerra.”
A Dr.ª Luísa Moreira, Diretora do Agrupamento Campo Aberto – Beiriz, começou por
afirmar que para o bom trabalho das suas escolas e do Fénix seria imperativo ter os
pais, as empresas e as autarquias como parceiros.
Tendo como objetivo combater o insucesso escolar, prevenindo o abandono e o
absentismo escolar, o projeto pretende “dar a todos, no mesmo espaço e no mesmo
tempo”. O desejo era criar uma escola inclusiva através da criação das turmas “ninho”
numa primeira fase de intervenção e as turmas “fénix”, nos anos de transição de ciclo
onde, normalmente, há mais insucesso e de forma a alocar recursos de forma
estratégica prevenindo a resistência à aprendizagem e à desmotivação.
Todo o projeto decorre sob os princípios da Diferenciação, da Justiça e da Flexibilidade
e com a contratualização (com alunos, pais e conselho pedagógico) de metas
específicas, mensuráveis, tangíveis, realistas e temporizáveis; onde o processo de
avaliação inclui a monitorização do processo de aprendizagem em todos os momentos,
com testes de matriz comum a toda a escola, embora com questões ajustadas às
matérias estudadas nas turmas “ninho” e “fénix”. Ou seja, com testes de acordo com a
proficiência de cada aluno/grupo.
Como principais medidas para o sucesso escolar foram apontadas a cooperação e a
partilha entre docentes, as planificações conjuntas, a autoavaliação permanente, a
monitorização contínua do processo pelo conselho pedagógico, o reforço da
disciplina/regras, discutidas com pais e alunos, criar situações de aprendizagem e

incentivar a apresentação de dúvidas, a diferenciação de ensino dentro da sala de aula
e a maior responsabilização e motivação dos alunos.
Cumprindo a intenção da Rede em melhorar as suas escolas através dos bons
exemplos, a apresentação deste projeto, implementado no terreno e com resultados
bastante positivos na promoção do sucesso escolar dos seus alunos, será um incentivo
à reflexão e à partilha de boas práticas.
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