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Assunto:  Formação PORDATA/RBE 

 

Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a) 

da Escola/ Agrupamento de Escolas 

 

Estão abertas as inscrições para a 6.ª edição da Formação PORDATA/RBE, implementada no 

âmbito de um acordo de cooperação entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), a 

Pordata e a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). Realizada gratuitamente pelos formadores da 

FFMS, a ação tem por objetivo ensinar os participantes a explorar os dados disponibilizados pela 

Pordata, fonte de informação essencial para algumas disciplinas/temas curriculares, e contribuir 

para desenvolver as literacias digital, estatística e de informação. 

 

Com o mesmo formato que as edições anteriores – sessões de 90 a 120 minutos com 15 a 30 

formandos cada, para as quais é necessária uma sala dotada de computadores, acesso à internet 

e projetor de vídeo - a formação a realizar até ao final deste 1.º período letivo (dez. 2015) é 

exclusivamente destinada a alunos e professores do ensino secundário, e está limitada a um 

máximo de duas sessões por escola. Eventuais alterações a partir de janeiro de 2016 serão 

oportunamente comunicadas. 

 

Solicitando a melhor divulgação da iniciativa, sugerimos, mais uma vez, que seja o professor 

bibliotecário a coordenar e proceder à inscrição da escola através da hiperligação: 

http://goo.gl/forms/V8fldg6gDn. Qualquer esclarecimento adicional pode ser solicitado através 

do e-mail: pordata@mail-rbe.org. 

 

Ainda no âmbito da Pordata lembramos a abertura recente da Pordata Kids,  onde os números e 

as estatísticas são apresentados a pensar essencialmente nas crianças entre os 8 e os 12 anos, 

destinando-se à sua natural curiosidade, ao estudo de alguns temas escolares de 1.º e 2.º ciclos e 

também a apoiar professores e pais. 

 

Agradecemos, desde já, toda a colaboração da direção e do professor bibliotecário. 

 

Cumprimentos 

Manuela Pargana da Silva 

Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exmo Senhor(a) Diretor(a) 
da Escola/ Agrupamento de Escolas 
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