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COMENIUS SCHOOL PARTNERSHIPS 
 

PROGRESS REPORT 
For multilateral and bilateral Partnerships 

approved in 2010 
 

 
Please send this progress report to your National Agency, duly completed and signed, by 

June, 30th of 2011 as requested in Article 7 (Monitoring, Evaluation and Control) of your 

Grant Agreement. The report will be used by your National Agency for monitoring purposes.  

 

1. General information: 
 

Grant Agreement Reference No.: 2010-1-PT1-COM06-05085 1 

Partnership title: CoSSOL: Concepts for a Successful Self-Organized Learning 

Partner countries: 1-  Portugal (coordenador), 2- Itália, 3- Alemanha, 4- Holanda, 5- Finlândia 

6- Bulgária, 7- Letónia, 8- Lituânia, 9- Turquia, 10- Polónia, 11- França 

Partnership type:   Bilateral 

  Multilateral  

Your institution is:   The coordinator  

  A partner 

Name of your institution: Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro 

Address:  Rua Dr Acácio Azevedo 

Telephone: 00351 234 747 747 

Name of contact person: Alberto Cardoso 

Telephone: 00351 934 516 272 

E-mail: albertocardoso@sapo.pt 
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2. Partnership content  
 

2.1. Please describe briefly the Partnership activities undertaken and the results 
achieved so far: 

Toda a informação pode ser encontrada na página criada para o efeito, da responsabilidade da 

escola coordenadora (Portuguesa): http://comeniuscossol.wordpress.com/  

Até este momento foram realizados três encontros multilaterais. O projecto foi dividido em 6 

módulos, correspondendo cada módulo a cada um dos encontros planeados. Uma vez que o 

projecto é sobre as 8 competências-chave definidas pela Comissão Europeia, no primeiro 

encontro em Itália tentamos definir entre a parceria o conceito de competência, para podermos 

falar todos a mesma linguagem. http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol-

1st-report1.pdf  

Ficou então definido que competência era o conjunto de três factores ligados entre si: 

conhecimento, skills e atitude. Foi também votado um logo de entre todos os trabalhos 

realizados pelos alunos das diferentes escolas parceiras. O logo mais votado e aprovado foi o 

logo realizado pelos alunos da escola Portuguesa que pode ser encontrado na nossa página. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/students-works/   

Módulo 1 

Foi apresentado o perfil das onze escolas participantes que pode ser encontrado na nossa 

página. Foi ainda apresentada a plataforma LMS (Moodle), como uma ferramenta de trabalho 

a ser utilizada pela parceria, a par com as novas ferramentas Web 2.0, que permitem um 

trabalho colaborativo a distância. Nesta plataforma foi alojado um questionário que foi 

preenchido por várias turmas de alunos dos diferentes países, assim como por professores. O 

questionário visava ter uma noção do nível de competência que alunos e professores acham 

que têm, tendo os resultados sido interessantes. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/homework/ . Foi elaborada uma grelha com a análise 

destes resultados estando já disponível na página do projecto (Link Lessons). De referir que 

grande parte da comunicação, para além dos tradicionais E-Mails, também se tem realizado 

através dos wikis e dos blogues: 

http://cossol.pbworks.com/w/page/31454921/CoSSOL . 

Neste encontro ainda houve a possibilidade de conhecer alguns dos aspectos da cultura 

Italiana, representados através de um espectáculo realizado pela escola Italiana, que envolveu 

a participação dos alunos. 

 

Módulo 2 

No segundo encontro em Rybnik, Polónia, foi realizada mais uma sessão de trabalho com 

todos os parceiros. Apesar de todos os países terem preparado actividades pedagógicas sobre 

as duas primeiras competências chave (Key Competences): KC1 Língua Materna e KC2 

Línguas Estrangeiras, os países responsáveis pelo workshop principal foram a Polónia e 

Portugal: http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/ . Todos os materiais pedagógicos 

estão a ser alojados neste sítio com a designação de Lessons. Foi feita uma representação 

prática do modo como trabalhar a competência linguística, baseando-nos mais a nível da 

spoken production, e tendo usado como base do nosso trabalho uma turma do 10º ano, do 
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Curso Profissional de Restauração. http://comeniuscossol.wordpress.com/spoken-production/ 

Foi realizado um inquérito a nível europeu, com os onze países parceiros, para analisar o nível 

de competência destes alunos, baseando-nos no Quadro Comum Europeu de Referência para 

as Línguas.  

Tivemos a possibilidade de conhecer também um pouco da cultura polaca, tendo os alunos da 

escola participado em danças tradicionais, que envolveram todos os participantes. Ao mesmo 

tempo visitamos alguns dos locais mais famosos desta região. A gastronomia também esteve 

presente nas actividades culturais, tendo tanto os alunos, como os pais deles, participado na 

confecção de alguns dos pratos que nos foram servidos. 

 

Módulo 3 

O terceiro encontro foi realizado na escola Francesa de Perigueux, estando também todos os 

países representados. Neste encontro as competências chave a serem trabalhadas eram a KC3 

Competência Matemática e as competências básicas em ciência e Tecnologia e a KC4 

Competência Digital.  Mais uma vez e, apesar de todos os países terem preparado actividades 

pedagógicas sobre as duas competências chave, os países responsáveis pelo workshop 

principal foram a Holanda, França e Letónia. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/  

Está a ser criada o que designamos por CoSSOL Box, que tem como objectivo recolher 

documentos/ideias que permitam testar/desenvolver as diferentes áreas de Competência. O 

trabalho tem sido realizado em conjunto com os alunos e integrado nas actividades 

curriculares da escola. Os diferentes departamentos das diferentes escolas estão a colaborar 

neste projecto, uma vez que ele abrange todas as áreas curriculares da escola. No início do 

próximo ano iremos fazer uma apresentação dos trabalhos realizados ao longo do primeiro 

ano, tentando demonstrar a importância de pequenos conteúdos pedagógicos e o modo como 

podem ser trabalhados nas diferentes aulas, funcionando como um auxiliar precioso em 

termos de motivação levando, necessariamente, a aprendizagens. 

2.2. What problems/obstacles, have you met in the implementation of the Partnership, if 
any? How have these problems been solved?   

Até ao momento não houve nenhum problema ou obstáculo no desenvolvimento das 

actividades. Todos os países estão motivados e interessados em aprender ou desenvolver os 

conceitos relacionados com as 8 Competências Chave definidas pelo Quadro Europeu de 

Referência. 

2.3. Mobility activities 

Minimum number of 
mobilities planned (please 

tick as appropriate) 

� 4          � 8           12           � 24 

� reduced number of mobilities ___ 

2.4 Mobilities carried out between 1.8.10 and 31.7.11 (add rows if necessary) 

Mobility description Nr of  
participating 
staff1 

Nr of 
participating  
pupils 

                                                 
1 Including - in the case of mobility involving persons with special needs - accompanying persons  
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Encontro dos parceiros em Crotone, Itália, 10 – 14 
Novembro 2010 

5  

Encontro dos parceiros em Rybnik, Polónia, 16 – 20 
Fevereiro 2011 

2  

Encontro dos parceiros em Perigueux, França, 11 – 15 
Maio 2011 

5  

Total number of mobilities 12  

2.5 Number of mobilities to be carried out by 31.7.2012 16 

 

 
3. Grantholder's declaration to be signed by the person legally authorised to sign on behalf 

of your institution and by the Partnership contact person in the school: 

 

"We, the undersigned, certify that the information contained in this Progress Report is correct 

to the best of our knowledge". 

Date: 15/06/2011 

Place: Oliveira do Bairro 

Name and position of the contact person: 

Alberto Cardoso 

Coordenador dos Projectos Educativos 

 

Signature of the contact person: 

Date: 15/06/2011 

Place: Oliveira do Bairro 

Name and position of the Head of 

institution/organisation: 

Maria Júlia Gradeço 

Presidente da CAP 

Signature of the Head of institution/organisation: 

 

Stamp of the institution/organisation (if 

applicable) 

 

 

 

 
 


