
 

 

 
O Projeto Fénix no Agrupamento de Escolas de Portel 

 

O Projeto Fénix está inserido no programa de âmbito nacional “+ mais sucesso”, cujos 

objetivos principais são: efetuar aprendizagens e consolidar saberes, combater o insucesso 

escolar e melhorar a qualidade do sucesso. No Agrupamento de Escolas de Portel (AEP) está a 

ser implementado no 1º ciclo, no 5º e 7º anos de escolaridade. Inicialmente foi pensado para 

melhorar os níveis de sucesso na disciplina de Matemática, mas, por recomendação da equipa 

AMA-Fénix que acompanha e monitoriza o projeto, no 1º ciclo passou a ser implementado 

também na disciplina de Português. 

As turmas envolvidas no projeto têm dois professores a lecionar em simultâneo 

durante 6 horas semanais no 1º ciclo (3 em Português e 3 em Matemática), 5 horas no 5º ano 

e 4 horas no 7º ano. Em cada turma são formados “ninhos” com os alunos com os quais se 

pretende trabalhar para recuperar aprendizagens, consolidar conhecimentos ou desenvolver 

competências. Os grupos poderão manter-se durante algum tempo, podendo ser alterados 

sempre que se considere pertinente. 

No 1º ciclo, o docente que sai da sala de aula com o ninho deverá ser 

preferencialmente o professor titular, em particular se o grupo for formado por alunos com 

dificuldades de aprendizagem, uma vez que é este docente que melhor conhece as 

características dos alunos. Os restantes alunos poderão fazer a mesma tarefa ou outra 

diferente da mesma área disciplinar ou de outra área do conhecimento. No 2º e 3º ciclos, 

como há sempre duas docentes com os alunos, os ninhos devem alternar tanto a sua 

composição como o docente que acompanha os alunos. Nestes ciclos de ensino, pelo menos 

uma vez por semana, todos os alunos deverão estar juntos para partilhar os seus 

conhecimentos. 

À semelhança de outros projetos do agrupamento, todos os professores dos diferentes 

ciclos de ensino estão envolvidos direta ou indiretamente no projeto e não apenas quem o 

está a implementar. Este facto está explícito nas metas contratualizadas: diminuição das taxas 

de retenção em 15% e aumento de 15% dos níveis superiores a três (níveis 4 e 5). As 

metodologias de trabalho sugeridas também são transversais a qualquer disciplina e nível de 

ensino. Destacam-se as seguintes: respeitar os ritmos de aprendizagem; desenvolver as 



capacidades individuais de cada aluno e “abrir horizontes”; aos alunos com menor 

desempenho atribuir tarefas que consigam resolver para que não desistam; não sobrecarregar 

os alunos com trabalhos de casa (os quais poderão ser diferenciados consoante o desempenho 

de cada aluno) e potenciar a excelência. A avaliação das aprendizagens deverá ser frequente 

(ensinar-aprender-avaliar), utilizando instrumentos diversificados. Os testes poderão ser 20% 

mais fáceis ou 20% mais difíceis em relação ao teste base da turma, consoante os grupos de 

alunos. O último teste de cada período deverá ser comum. Para uma implementação mais 

eficaz das metodologias referidas a equipa AMA-Fénix reforça a importância do trabalho em 

equipa, da planificação conjunta e da monitorização regular dos resultados dos alunos. 

 

Poderão ser consultadas mais informações sobre o projeto em: 

- http://www.fms-fenixmaissucesso.org/ 

- https://pt-pt.facebook.com/FenixMaisSucesso 
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