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Relatório do 1º Encontro  

Istituto Profissionale di Sato per I Servizi Commerciali, Turistici e della 
Pubblicita’ Sandro Pertini  

Crotone, Itália 

10 a 13 Novembro 2010 

 

O primeiro encontro do projecto CoSSOL, Comenius foi realizado em Crotone, Itália, 
entre os dias 10 e 13 de Novembro de 2010. 

Representantes das onze escolas parceiras, Bulgária, Finlândia, França, Alemanha, 
Itália, Letónia, Lituânia, Polónia, Portugal, Holanda e Turquia, participaram na reunião. 
A Itália e a Holanda foram os países responsáveis pelo desenvolvimento do tema central: 
compreender o conceito da palavra "competências". Os parceiros alemães também 
prepararam um Workshop sobre o Moodle. 
 

Actividades 

10 de Novembro:  

No primeiro dia, a Vice-Directora do 
Instituto IPSCTP Pertini, Patrizia Rizzo e o 
coordenador do projecto CoSSOL, professor 
Alberto Cardoso, do Agrupamento de Escolas de 

Oliveira do Bairro, deram as boas vindas a todos os participantes. Posteriormente, 
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dada esta sessão marcar o início do projecto, foram feitas as apresentações de todos 
os representantes das escolas envolvidas, à qual se seguiu uma visita guiada às 
instalações da escola anfitriã o IPSCTP Pertini.  

No final da manhã, três estudantes imigrantes da Polónia, Turquia e Ucrânia, com a 
ajuda da professora Claudia Iannello, apresentaram um PowerPoint sobre factos 
históricos e culturais de Crotone e da Região da Calábria. 

A parte da tarde incluí o almoço num restaurante italiano local, um passeio 
pedestre ao centro da cidade, a visita a um dos seus monumentos famosos, a Igreja - 
Basílica Cattedrale in Piazza Duomo e a ida à Isola di Capo Rizzuto, para visitar o 
Castelo de Carlos V, conhecido como Le Castella e sua paisagem pictórica. 

 

 

 

 

 

À noite, foi realizado um jantar de boas vindas no Hotel Costa Tiziana 
proporcionando a todos os participantes a oportunidade de se conhecerem melhor. 

 

11 de Novembro:  

O projecto CoSSOL tem como objectivo principal definir e identificar métodos, 
conceitos e abordagens educacionais que sustentam o ensino com base nas oito 
competências chave, como uma combinação de conhecimentos habilidades e atitudes 
adequadas aos diferentes contextos. Neste âmbito, este encontro inicial teve por base 
a definição de conceitos utilizados no projecto, nomeadamente o conceito de 
competência (as).   
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Logo elaborado pelo Professor Francisco 

Vieira, turma do 2º ciclo - Portugal 

A 1ª sessão de trabalho começou com a 
apresentação da proposta de um logo para 
o Projecto CoSSOL elaboradas pelos alunos 
das várias escolas parceiras. Após a difícil 
tarefa de reduzir a opção para cinco 
propostas, devido à qualidade e variedade 
dos trabalhos dos alunos, os resultados 
finais foram muito próximos.  
 

 
O logo escolhido foi o de Portugal, com 29 votos, e em 

segundo e terceiro lugares, dois logos Italianos, com 27 e 26 votos 
respectivamente. O logo português foi elaborado pelo professor 
Francisco Vieira com os seus alunos de EVT do 2º ciclo. 

 
 
 
Seguindo a agenda, as professores Amália Rizutto e Patrizia Rizzo apresentaram 

os temas: Definição de competência; Uma linguagem comum; As competências chave 
Europeias e Uma perspectiva da experiência italiana; a qual se procedeu a análise e 
discussão das ideias expostas. Depois todos os participantes foram divididos por áreas 
disciplinares (disciplinas leccionadas) para realizar um trabalho de grupo. A tarefa 
consistia na definição das competências de leitura e escrita para cada disciplina tendo 
por base a transformação destas definições do ensino baseado em programas para o 
ensino assente em competências transversais. Após a pausa para o almoço, os 
participantes continuaram o trabalho de grupo. Mais tarde, um porta-voz de cada 
grupo apresentou as conclusões sobre a tarefa. 

 
Ao final da tarde foi realizada uma reunião com os coordenadores de cada país 

a fim de planear toda a mobilidade (mês-ano-lugar), planificar tarefas e temas, assim 
como, esclarecer ideias ou dúvidas. 

À noite, os professores e alunos do 
IPSCTP Pertini organizaram, nas suas 
instalações, uma cerimónia de recepção. A 
directora da escola anfitriã, Dra. Rosa 
Maria Romano, e três membros do partido 
político deram as boas vindas a todos e 
participaram no jantar com comida típica 
italiana. Durante a cerimónia, todos os 
parceiros receberam peças de arte 
executadas pelos alunos do IPSCTP Pertini. 
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O serrão continuou com a alegria italiana, que incluía canto e dança. Uma 
banda de música, composta por alunos e professores, apresentou um repertório de 
canções italianas e inglesas. Os colegas da Alemanha, professores Andreas Brett e 
Christian Graack, também se juntaram à banda num espectáculo multilingue. 

 

12 de Novembro:  
Na parte da manhã, o professor Toon Rekkers, 

do Colégio Willem Koning na Holanda, apresentou 
ideias-chave sobre alguns conceitos, designadamente: 
O que são competências (conhecimentos, habilidades 
e desempenho / atitude); Como lidar com “Chores 
Core”- processos de trabalho e indicadores de 
desempenho; Como conceber uma avaliação - formas de exame (teste, baseada em 
evidências, a carteira “masterproof”), local e possibilidades de exame (escola ou local 
de trabalho); Boas práticas (exemplos de como fazer); Dicas e truques (modelo de 
agregação e modelos úteis).  
http://www.slideshare.net/toonrekkers/competency-based-learning-toon-rekkers 

O professor Toon Rekkers apresentou também o sistema de qualificação na 
Holanda e o papel do comércio e da indústria (workplacement), cuja demonstração se 
encontra disponível online: 
www.examenprofiel.nl; www.kwalificatiesmbo.nl; 
http://www.viddler.com/explore/colovkbb/videos/17/;  
http://www.viddler.com/explore/colovkbb/videos/19/. 

Os participantes analisaram e discutiram os materiais apresentados 
(apresentações em PowerPoint, gráficos, videoclips). Posteriormente, foram divididos 
em grupos para analisar um Estudo de Caso com o título: “Mr. Bean para o presidente 
da União Europeia”. A sessão terminou com a 
apresentação dos trabalhos realizados em grupo 
e uma reflexão global dos conteúdos abordados.  

O trabalho de grupo da equipa de 
Portugal, os professores, Acácio Albuquerque, 
Alberto Cardoso, Sandra Brás e Teresa 
Figueiredo procurou integrar os conteúdos 
abrangidos na sessão com um exemplo prático 
da realidade portuguesa, especificamente do 

http://www.slideshare.net/toonrekkers/competency-based-learning-toon-rekkers
http://www.examenprofiel.nl/
http://www.kwalificatiesmbo.nl/
http://www.viddler.com/explore/colovkbb/videos/17/
http://www.viddler.com/explore/colovkbb/videos/19/
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Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, nomeadamente no Curso Profissional 
de Serviço de Mesa. 
http://www.slideshare.net/albertocardoso/european-citizenship 

Por fim, foi solicitado aos países participantes uma reflexão posterior ao 
encontro, no sentido de responderem às seguintes perguntas: O que já sabe? O que 
gostaria de ter aprendido? O que se vai lembrar da reunião? As respostas elaboradas 
pela equipa de Portugal encontram-se disponíveis on-line para consulta: 
http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/portuguese-answers-hw.pdf 
 

 
Da parte da tarde, os parceiros da escola de Mercator 

Berufskolleg na Alemanha, nomeadamente, o professor Christian 
Graack, apresentaram o Sistema de Gestão de Aprendizagem 
Moodle. Todos os participantes tiveram a oportunidade de 
aprender como funcionava o sistema através de uma comparação 
aprazível com Legos. Para operacionalizar esta ferramenta todos 
executaram uma tarefa Moodle sobre questões do país anfitrião, 
a Itália. 

 
 

No final da agenda de trabalhos, a vice-directora do Instituto, professora 
Patrizia Rizzo, fez uma declaração final, que incluía um louvor a todas as actividades da 
primeira reunião do projecto, distribuiu certificados a todos, felicitou os participantes 
pelo trabalho desenvolvido e agradeceu a sua participação activa. O coordenador do 
projecto, professor Alberto Cardoso, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, 
também agradeceu a todos pela sua participação, particularmente às escolas que 
dinamizaram os temas da primeira reunião, e, felicitou-os pela qualidade do trabalho 
apresentado. 

 
O encontrou terminou com um jantar de despedida organizada pela escola 

anfitriã no Hotel Costa Tiziana, o que estreitou o relacionamento entre os parceiros. 
 
A primeira reunião foi um excelente ponto de partida para alcançar a meta 

principal do projecto CoSSOL, o que só foi possível graças ao trabalho realizado por 
todos os parceiros, pela equipa de trabalho do Agrupamento de Escolas de Oliveira do 
Bairro (Professores Acácio de Albuquerque, Alberto Cardoso, Sandra Brás e Teresa 
Figueiredo), as apresentações de grande qualidade das três escolas responsáveis pelos 
temas e a hospitalidade calorosa do país de acolhimento e dos parceiros italianos. 

Relatório elaborado por Sandra Brás, 

 Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Portugal 

Fotografias: Sandra Brás e Toon Rekkers 

http://comeniuscossol.wordpress.com/photos/ 

15 de Novembro 2010 
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