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Exmo. Senhor Diretor
Lançamos esta semana, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), um
novo concurso PORDATA/ RBE.
Depois de uma 1ª edição mais restrita, o concurso de 2011-2012 será aberto a todas as escolas
com ensino secundário da rede pública e escolas privadas representadas na Associação de
Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP).
Para concorrer, as escolas deverão dinamizar e apoiar a elaboração de trabalhos curriculares, tendo
por fonte principal de informação a base de dados PORDATA e enviar-nos o melhor trabalho da
escola, selecionado internamente pelos professor orientador e professor bibliotecário, até 24 de
março de 2012. O regulamento dos trabalhos, documentos de apoio e outras informações podem
ser encontrados no sítio da RBE (www.rbe.min-edu.pt) FMMS (www.ffms.pt), e AEEP
(www.aeep.pt).
Paralelamente ao concurso, estamos a organizar, em colaboração com os coordenadores
interconcelhios da RBE, um programa de ações de formação para o uso da PORDATA, o qual será
prioritariamente dirigido às escolas com ensino secundário não contempladas no plano de formação
de 2010-2011. As ações terão por destinatários o professor biliotecário da escola/ agrupamento e
um pequeno grupo de alunos/ professores interessados em desenvolver trabalhos curriculares a
partir da PORDATA.
Através dos coordenadores interconcelhios da RBE, em breve faremos chegar à escola cartazes e
folhetos de divulgação do concurso.
Para além da informação disponível nos sítios referidos, qualquer esclarecimento deverá ser dirigido
a concurso.pordata.rbe@mail-rbe.org.
Solicitamos que seja dado conhecimento deste ofício ao professor bibliotecário.
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