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Relatório do 2º Encontro 

Zespół Szkół nr 2, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im  

Rybnik, Polónia  

16 a 20 de Fevereiro de 2011 

O segundo encontro do projecto CoSSOL foi realizado em Rybnik, Polónia entre 

os dias 16 a 20 de Fevereiro na escola Zespół Szkół nr 2, II Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im.  

Representantes das onze escolas parceiras, Bulgária, Finlândia, França, 

Alemanha, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia, Portugal, Holanda e Turquia participaram 

na reunião. Portugal e a Polónia foram os países responsáveis pelo desenvolvimento 

do tema central - As competências chave referentes ao estudo das línguas (as 

primeiras duas competências) designadas por Comunicação na Língua Materna e 

Comunicação nas Línguas Estrangeiras. A Alemanha e a Holanda também preparam 

apresentações subordinadas aos temas - Planificar uma Avaliação com Competências 

Chave e Elaboração de um Questionário sobre Competências (utilizando o Moodle). 

Portugal participou neste encontro com a equipa de professores 

representantes destas áreas temáticas, designadamente os professores Sandra Brás e 

o coordenador do projecto CoSSOL, o professor Alberto Cardoso. 
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16 de Fevereiro 

As actividades tiveram início pela manhã na escola anfitriã e incluíram uma 

visita guiada às instalações seguida de uma lição de polaco pela professora de inglês 

Nina Stawarczyk, com o tema - A Comunicação é Fácil. Após a aula, houve uma curta 

visita ao centro de Rybnik, durante o qual os participantes CoSSOL puderam ver o 

Centro Cultural de Rybnik, a Praça Wolnosci e a Praça do Mercado. 

Na parte da tarde um grupo de professores da escola Zespol Szkol nr 2 

acompanhou os convidados no caminho para escola onde o jantar de boas vindas foi 

realizado.  

A noite começou com a recepção oficial pela coordenadora do projecto da 

Polónia a professora Hanna Skowrooska e a directora da escola Maria Malinowska que 

acolheram os representantes das escolas parceiras do Comenius CoSSOL; os 

representantes das autoridades locais, nomeadamente, a vice-presidente da Câmara 

Municipal, Dra. Joanna Kryszczyszyn, a presidente do conselho escolar dos pais, Lucja 

Gruszczyoska-Czapla, a representante dos media local, Wiesława Różaoska, editora-

chefe da "Gazeta Rybnicka ' e a directora do grupo artístico" Przygoda', Anita 

Geratowska; o grupo de professores e alunos da escola presentes. Procedeu-se o 

jantar com iguarias da cozinha polaca. 

Após o jantar, realizou-se a cerimónia de boas vindas intitulada Visão CoSSOL -

um espectáculo excepcional com a participação de muitos alunos talentosos, que 

executaram, uma peça de teatro (escrita pelos alunos da turma II G, supervisionados 

pela professora de Inglês Karolina Bogacz), cantaram, dançaram, apresentaram a 

escola, a cidade e até mesmo pratos locais com o uso das suas próprias imagens e 

pequenos vídeos (tudo em Inglês). Durante o espectáculo todos os alunos envolvidos 

revelaram muito empenho, dinamismo e um grande sentido de humor. O professor 

que os inspirou foi a professora Beata Kocjan. 
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A noite terminou com a apresentação grandiosa do grupo de música e dança 

tradicional "Przygoda" de renome em todo o país. No final da cerimónia o professor 

Alberto Cardoso, coordenador do projecto CoSSOL, professor do Agrupamento de 

Escolas de Oliveira do Bairro, Portugal, prestou os seus agradecimentos a todos os 

participantes da noite e deu as boas-vindas à escola da Polónia pela sua contribuição 

no projecto. 

17 Fevereiro  

Na parte da manhã todos os participantes visitaram as instalações da escola, 

que foi seguido por um workshop elaborado pelos professores Alberto Cardoso e 

Sandra Brás do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Portugal sobre a 

segunda competência chave, Comunicação nas Línguas Estrangeiras. 

A sessão dinamizada pela 

professora Sandra Brás começou 

com actividades práticas e lúdicas 

(ice-breaking activities) que 

envolveram todo o grupo de 

participantes numa variedade de 

jogos visando a prática da língua 

inglesa. Alguns destes jogos estão 

disponíveis na página CoSSOL: 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/icebreaking-activities.pdf 

Este tipo de actividades iniciais permitiu fazer a 

ponte de ligação para o tema principal do workshop 

relacionado com a competência chave número dois do 

Projecto CoSSOL, Comunicação nas Línguas Estrangeiras, 

em que a professora Sandra Brás apresentou algumas 
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linhas de orientação sobre a produção oral e a interacção na aquisição de uma língua 

estrangeira (inglês) bem como algumas propostas de exercícios. O PowerPoint desta 

apresentação encontra-se na página do projecto: 

http://www.slideshare.net/albertocardoso/co-ssol-speaking-presentation 

Avançando com o 

workshop, e atendendo ao título 

escolhido, o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as 

Línguas: aprendizagem, ensino, 

simulação de avaliação, a oficina 

foi ilustrada com um vídeo onde 

os alunos do Curso de 

Restauração, 10º Ano E, do 

Agrupamento de Escolas de 

Oliveira do Bairro (ESOB) após 

algumas aulas de inglês sobre a produção oral (speaking skills) de vocabulário e 

construção de um diálogo num restaurante, puderam aplicar os conhecimentos 

adquiridos na aula numa sessão prática do tema – servir um almoço num restaurante 

onde só poderiam comunicar em inglês. Esta sessão prática contou com alunos e 

professores do Curso de Restauração e do Curso de Cozinha da ESOB e com alguns 

ilustres convidados do grupo docente da escola e dos órgãos de gestão que simularam 

a ida ao Restaurante, provando as iguarias preparadas e servidas pelos alunos destes 

cursos profissionais. Posteriormente, os alunos foram questionados sobre os aspectos 

positivos e negativos desta experiência, onde puderam responder em inglês ou em 

português.  

No final destas aulas teórico-práticas foi comparado o desempenho dos alunos 

com os vários níveis descritos no Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas.  

Para terminar o workshop, foi solicitado ao todos os participantes, agrupados 

por país de origem, o preenchimento on-line (na página CoSSOL) de alguns exercícios 

sobre a temática do workshop - http://comeniuscossol.wordpress.com/spoken-

production/. 

Após a sessão da manhã os parceiros CoSSOL foram convidados para uma 

reunião do Conselho da Cidade com a vice-presidente da câmara – Dra. Joanna 

Kryszczyszyn e a directora da escola Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im, Dra. Maria Malinowska. Durante o encontro, foram abordadas 

algumas questões sobre os sistemas de educação dos países parceiros. 

A sessão da tarde foi preparado pelas professoras Beata Kocjan e Hanna 

Skowrooska da Polónia. O tema da sessão foi Beyond Tomorrow que abordou: o 

Conceito de um Aluno Competente ao Longo da Vida e a Introdução do Método de 

Drama para a Construção de Competências Linguísticas.  
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Os participantes receberam também um artigo elaborado por uma professora 

de língua materna, Justyna Mikula com o tema: A comunicação na língua materna - 

Enfrentando Mudanças no Comportamento Moderno na Comunicação. Estes 

documentos encontram-se na página CoSSOL:  

http://www.slideshare.net/albertocardoso/workshop-poland; 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/communication-in-the-mother-

tongue-facing-changes-in-the-modern-communication-behavior-pl.pdf; 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/method-description-1.pdf. 

18 de Fevereiro 

A sessão da manhã começou com a 

apresentação do professor Toon Rekkers, da Holanda, 

com o tema: Planificar uma avaliação com base nas 

oito competências chave. O workshop envolveu a 

componente teórica, modelos e um trabalho de grupo 

de aplicação dos conceitos aprendidos. O trabalho de 

grupo intitulado, Eu e Tu na União Europeia, consistiu 

na planificação de uma avaliação. O porta-voz de cada 

grupo apresentou o trabalho elaborado. 

Após a sessão da manhã a directora da escola Maria Malinowska agradeceu aos 

participantes do projecto CoSSOL por terem dado aos parceiros polacos a 

oportunidade de se juntarem ao projecto. 

No caminho para o almoço os participantes tiveram oportunidade de visitar a 

Basílica de Santo António situado perto da escola. Os alunos Maciej Stęchły e Hanna 

Wieczorek acompanharam o grupo de professores e apresentaram a parte histórica da 

Basílica. 

A sessão da tarde foi dinamizada pelo professor Toon Rekkers da Holanda e o 

professor Christian Graack da Alemanha. O tema do workshop foi a criação de um 

questionário com base nas competências chave estudadas. Durante o workshop o 

professor Christian Graack explicou a intenção do questionário - que todas as escolas 
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parceiras possam desenvolver algumas perspectivas para abordagens práticas no 

apoio aos alunos durante a aquisição das competências chave.  

Para a elaboração do questionário, todos os participantes foram divididos em 

oito grupos, em que cada grupo trabalhou as questões a inserir no questionário de 

acordo com a competência chave que lhe foi atribuída. Cada grupo abarcava 

professores de diferentes áreas disciplinares e de diferentes países. No final, cada 

grupo partilhou as questões elaboradas para cada competência, que foram analisadas 

e debatidas por todos.  

As questões aprovadas por cada competência foram colocadas no Moodle para 

que cada país participante pudesse aceder ao questionário no seu país e efectuar o 

preenchimento com professores e alunos da sua escola. Estes dados serão recolhidos 

pelo professor Christian Graack e apresentados na próxima reunião CoSSOL. 

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

 

 

 

A sessão da tarde foi seguida pela reunião de coordenadores. Durante a 

reunião, liderada pelo principal coordenador do projecto, o professor Alberto Cardoso 

de Portugal, foram delegadas futuras tarefas de acordo com o projecto bem como a 

avaliação do trabalho realizado até ao momento. 

20 de Fevereiro 

No sábado foi realizada a visita cultural a Rybnik. Alguns alunos da escola 

Zespol Szkol nr 2 treinaram as suas competências linguísticas acompanhando os 

participantes CoSSOL durante a visita, nomeadamente na viagem para Pszczyna - a 

pérola da Alta Silésia, onde se visitou o Castelo neo-barroco em Pszczyna. 
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Durante o almoço de despedida o professor Alberto Cardoso, de Portugal, 

agradeceu ao país anfitrião pela hospitalidade e todos os participantes pela sua 

participação no trabalho do projecto.  

Após a chegada em Rybnik os participantes visitaram a Igreja Acadêmica, a 

Universidade de Silésia e o edifício do tribunal, situado no antigo palácio.  

O segundo encontro dos parceiros representantes do CoSSOL primou pelo 

trabalho colaborativo com ênfase na cooperação, na procura de soluções e elaboração 

de materiais que visam desenvolver as competências essenciais. Todos os 

participantes do encontro tiveram a possibilidade de integrar e criar relações 

favoráveis necessárias à dinamização do projecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório elaborado por Sandra Brás 

 Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Portugal  

(alguns dados com base no relatório conjunto elaborado pela Professora Hanna Skowrońska) 

 

Fotografias: Sandra Brás & Toon Rekkers 

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

 


