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Relatório do 3º Encontro 

Lycée Agricole de Périgueux  

Périgueux, França  

11 a 15 de Maio 2011 

 

O terceiro encontro do projecto CoSSOL, Comenius foi realizado em Périgueux, 
França, entre os dias 11 e 15 de Maio de 2011. 

Representantes das onze escolas parceiras, Bulgária, Finlândia, França, 
Alemanha, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia, Portugal, Holanda e Turquia, participaram 
na reunião. A França e a Lituânia foram os países responsáveis pelo desenvolvimento 
do tema central: As competências chave números três – Competência matemática e 
competências básicas em ciências e tecnologia, e quatro - Competência digital. 

Portugal participou neste encontro com a equipa de professores 
representantes destas áreas temáticas, designadamente os professores Acácio 
Albuquerque, Fátima Pires, Sandra Brás, Teresa Figueiredo e com o coordenador do 
projecto o professor Alberto Cardoso. 
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No primeiro dia, os participantes foram recebidos num jantar de boas-vindas no 
restaurante típico francês "Petit Chef" situado na cidade velha de Périgueux, na 
presença da vice-directora Cristine GURRERI e Jean-Mark BAYLE, coordenador do 

projecto em França, e o professor Patrice Pourcel. No final do jantar realizou-se uma 
caminhada na zona histórica de Périgueux, acompanhado por colegas franceses e uma 
guia do Posto de Turismo. Todos os parceiros puderam conhecer a história da cidade e 
a Catedral Saint Front - Património da Humanidade da UNESCO.  
 

Actividades 
 

12 de MAIO (sessão da manhã): 
O coordenador do projecto da escola 

francesa, Jean-Mark BAYLE acolheu os 
participantes no Lycée Agricole de Périgueux e, 
antes de dar inicio à agenda de trabalhos, foram 
proferidos discursos de boas vindas pela directora 

da escola anfitriã, Corine REULET e pelo coordenador do projecto CoSSOL - Alberto 
Cardoso. A Dra. Corine REULET apresentou também algumas características específicas 
do sistema educacional francês e a estrutura organizacional do Liceu. 

 
A sessão de trabalho teve início com a apresentação da directora da Letónia 

"Siguldas vakara vidusskola", Mara Jecobsone. A professora deu a conhecer aos demais 
a plataforma e-learning da Letónia 
baseada na cooperação entre alunos e 
professores no processo de 
aprendizagem. Destacou como 
principais aspectos do recurso da 
plataforma: a psicologia do ensino, 
estratégias equilibradas e autónomas; 
organização do processo de ensino - 
aprendizagem, avaliação do sucesso; 
avaliação de turma. Posteriormente 
também apresentou algumas tarefas 
exemplificativas das áreas temáticas de matemática e de ciências. 
http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=studysysteminmathsandscience-110621160356-
phpapp02&stripped_title=study-system-in-science-and-maths&userName=albertocardoso 

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=studysysteminmathsandscience-110621160356-phpapp02&stripped_title=study-system-in-science-and-maths&userName=albertocardoso
http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=studysysteminmathsandscience-110621160356-phpapp02&stripped_title=study-system-in-science-and-maths&userName=albertocardoso


Project CoSSOL-Concept for a Successful Self-Organized Learning                                                                                       
Comenius Multilateral School Partnership 

2010-
2012 

 

 

C
o

SS
O

L 

3 

 

De seguida, todos os participantes, guiados pelos colegas franceses, visitaram 
as instalações da escola: salas de aula; laboratórios de informática; laboratórios de 
biologia, química; biblioteca da escola e instalações profissionais para criação de patos 
e produção de produtos agrícolas de alta qualidade. 

 
 
12 de Maio ( sessão da tarde): 

Após o almoço, servido no Lycée Agricole de Périgueux, e preparado com 
produtos da escola e da região, todos os participantes deslocaram-se para o Domaine 
des Chaulnes, que faz parte da Escola Agrícola de Périgueux. 

Na atmosfera tranquila, construída no século XVII, algumas equipas dos países 
participantes realizaram apresentações e trabalhos no âmbito das competências chave 
números três – Competência matemática e competências básicas em ciências e 
tecnologia, e quatro - Competência digital, com propostas de metodologias úteis para 
todos os professores: 

 
 A professora Claudia Iannello, professora do "Istituto di Stato Professionale - 

Sandro Pertini "de Itália, apresentou algumas tarefas desafiadoras de álgebra para 
desenvolver em pequenos grupos. 

 
 Os professores da equipa portuguesa, Acácio Albuquerque, Alberto Cardoso, 

Fátima Pires, Sandra Brás e Teresa Figueiredo, apresentaram uma actividade integrada 
com as duas competências chave referidas. A actividade “Trabalhar juntos a 
Ciência”sobre a energia cinética consistia na reciprocidade de tarefas entre as três 
áreas temáticas da matemática, ciências e TIC para realizar no grupo turma.  

Nesta actividade, os professores Acácio de Albuquerque e Fátima Pires 

realizaram a experiência científica com os participantes e explicaram as conclusões da 
experiencia. A professora Teresa Figueiredo apresentou um jogo matemático e a 
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professora Sandra Brás exemplificou como o jogo matemático poderia ser realizado 
utilizando as TIC, nomeadamente, na ferramenta Excel. 
http://www.slideshare.net/albertocardoso/pp-key3and4-pt 
 
 

 Três estudantes búlgaros: Andzelika Kirkorova, 
Gerasim Petrov e Yan Lechev da Escola de Idiomas 
"Frederic Joliot-Curie", em Varna, propuseram duas 
tarefas lógicas para estimular o pensamento 
algorítmico. 

 
 O professor Ad van den Heuvel do Koning Willem I College na Holanda, na sua 

apresentação sobre "Cálculos / Matemática” no seu país, deu informações e definições 
sobre os quatro níveis de referência para Matemática: 1F - escola primária; 2F-primária 
escola profissional; 3F - ensino médio e 4F - ensino pré-universitário. Foram 
apresentadas tarefas, ilustrando cada nível nos quatro domínios principais: números, 
proporções, medidas, geometria e relações. Respostas e soluções foram fornecidas no 
final da apresentação.  
 
 O professor Toon Rekkers de Koning Willem I College, na Holanda organizou o 

workshop: "Como gerar lições por Competências e Avaliações" (estrutura e 
funcionamento com ferramentas simples). Foram distribuídos a todos os parceiros 
materiais impressos com dicas úteis para aulas de desenvolvimento, estudo de caso e 
avaliações. A apresentação em PowerPoint envolveu alguns diagramas sobre a 
aprendizagem, brainstorming conceitual e integrado, o algoritmo e o posicionamento 
de competências e aulas.  
 

No final da tarde, todos os participantes visitaram o domínio des Chaulnes e 
seu famoso campo de trufas, acompanhado pelo Sr. Eric BOTIVEAU, o gerente da 
fazenda. Alguns alunos e o Sr. Jean Claude MARTEGOUTTE coordenaram uma visita 
guiada em Inglês, sobre alguma agricultura básica e indústrias agrícolas 
nomeadamente sobre a alta qualidade de reprodução de gado, criação de patos, 
cultivo de carvalhos e avelã para a produção de trufas. 

Durante o jantar, na presença da directora do Liceu AGRICOLE DE Périgueux, 
Corinne REULET, os convidados tiveram a oportunidade de experimentar um aperitivo 
tradicional servido por alunos do primeiro ano de indústria alimentar da Escola 
Superior de Périgueux e alunos da Escola Superior de Bergerac. Puderam também 
provar diferentes tipos de queijo, produtos lácteos e alguns vinhos da região.  
 
13 Maio (sessão da manhã): 

A sessão começou com uma visita 
às salas de processamento de alimentos 
(ATELIER TECHNOLOGIQUE De GENIE 
ALIMENTAIRE), onde os alunos adquirem 
treino e prática nas suas habilidades de 
trabalho.  

http://www.slideshare.net/albertocardoso/pp-key3and4-pt
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Posteriormente, foi realizada por professores da escola de acolhimento e 
dinamizada por alunos do último ano de 
indústria alimentar um workshop sobre análise 
sensorial. Inicialmente, foi apresentado um 
PowerPoint com a introdução à teoria da 
análise sensorial fundamentada com fotos, 
gráficos e diagramas matemáticos. 

Todos os participantes participaram de 
um teste sensorial e na avaliação imparcial da 
qualidade sobre três tipos de alimentos (foie 
gras, peito de pato e morangos), preenchendo grelhas de classificação de cor, sabor, 
acidez, sabor e consistência. 
 
13 Maio (sessão da tarde): 

Após o almoço no restaurante "Carpe Diem" (de apoio social), o grupo 
continuou com o CoSSOL workshops que foram seguimento dos testes da manhã. 
Tendo processado os dados recolhidos na parte da manhã, os professores franceses 
informaram os participantes sobre as suas conclusões.  

 
Posteriormente deu-se continuidade à agenda de trabalhos com um jogo de 

matemática – tipo dominó, elaborado pelas parceiras polacas e jogado em pequenos 
grupos.  

 
A sessão prosseguiu com o trabalho dos professores Christian Graack de 

"Mercator Berufscolleg" da Alemanha e Toon Rekkers de “Koning Willem I College”, na 
Holanda, com a análise, respostas e interpretações do Inquérito CoSSOL sobre as 8 
competências chave produzido na Polónia e preenchido na plataforma MOODLE por 
todos os parceiros (professores e alunos dos diversos países). 

 
Este questionário teve por base uma pequena amostra de alunos e professores 

dos onze países. Em Portugal foi respondido pelos professores participantes no 
workshop, na escola secundária pelos alunos das turmas do Professora Fátima Pires e 
do Professor Alberto Cardoso e na escola básica pelos alunos das turmas da Professora 
Sandra Brás e Conceição Belchior. 
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Agrupados em oito equipas (todos os elementos de países diferentes) de 
acordo com as oito competências chave, os parceiros discutiram e analisaram os 

resultados dos inquéritos. Cada porta-voz de equipa preparou um pequeno resumo 
sobre a competência chave que analisou em grupo e apresentou-o aos restantes.  
http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/results-competency-based-questionnaire.pdf 
 

No final deste segundo dia, realizou-se uma reunião de coordenadores para 
delinear as futuras directrizes do projecto liderada pelo coordenador do projecto 
CoSSOL, Alberto Cardoso. 

O jantar no restaurante "Aux 
Berges de l'Isle", situado perto da Ilha 
do rio e à direita na frente da Frente 
Catedral Saint, constituiu uma 
oportunidade única para apreciar a 
bela paisagem e a requintada cozinha 
francesa, juntamente com os nossos 
colegas franceses.  
 
 
14 de Maio 

 
Neste dia cultural, os parceiros calorosos e hospitaleiros do Lycée AGRICOLE DE 

PERIGUEUX organizaram uma viagem memorável ao Perigord Preto, onde se pode 
visitar: 

 
 Les Eyzies, na margem do rio Vesere, 

o primeiro local onde o Cro Magnon foi 
descoberto e A Caverna Rouffignac com 
obras de arte pré-histórica (pinturas e 
gravuras) nas paredes e no teto com uma 
galeria de dois quilómetros de comprimento. 
 
 
 
 
 
 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/results-competency-based-questionnaire.pdf
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 Sarlat, a capital do Black Perigord – uma atraente cidade medieval, com 
vislumbre do belo vale do rio Dordogne, vistas inesquecíveis de aldeias e castelos, e 
uma breve paragem para explorar o famoso castelo Beynac. 

 

 
O dia cultural terminou com um jantar de despedida na quinta inn "Layotte em 

Tursac" num ambiente envolvido em cor e natureza. 
 

Por fim, Alberto Cardoso, coordenador do projecto CoSSOL, no seu discurso 
final, expressou a sua gratidão a todos os participantes na reunião e, acima de tudo, à 
escola anfitriã o Liceu Agricole de Périgueux pelo programa bem organizado e 
executado alternando workshops, brainstorming e actividades de foro cultural.  

 
 

Relatório elaborado por Sandra Brás 
 Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Portugal  

(alguns dados com base no relatório conjunto elaborado pela Professora Donka Georgieva) 
 

Fotografias: Sandra Brás & Alberto Cardoso 
http://comeniuscossol.wordpress.com/photos/ 

 

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

