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

É com muito agrado que anunciamos a abertura da 3ª edição do concurso PORDATA/ RBE, uma
iniciativa conjunta da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) e da Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE), dirigida a alunos do ensino secundário. Lançamos, simultaneamente, a inscrição
para a frequência de sessões de formação de curta duração sobre a Pordata, destinadas a apoiar
grupos de alunos/ professores interessados em participar no concurso.
Com dados rigorosos e isentos sobre um conjunto diversificado de temas (Ambiente, População,
Famílias, Saúde, Educação, Empresas, Contas do Estado….) a Pordata permite-nos o
conhecimento objetivo do país e dos municípios, e a comparação com outros países europeus.
Constitui, também, um instrumento pedagógico da maior valia.
Por si só, como sabemos, os números não explicam a realidade. Mas partir de números fiáveis para
o contexto que representam, encontrar variações, estabelecer nexos e relações de causa/ efeito é,
seguramente, um dos caminhos para o conhecimento. E uma das formas eficazes e motivadoras,
quer de ensinar, quer de aprender. O desafio lançado aos alunos, nos cartazes que a escola
receberá através dos coordenadores interconcelhios RBE, é este: Nós damos-te os números, tu só

tens que usar a cabeça para ganhar um ipad.
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Em boa verdade, há ainda outros números envolvidos, que são os referentes aos recursos
humanos e financeiros que suportam o projeto e que não são de somenos importância. Daí um
segundo desafio, dirigido sobretudo aos professores que mais poderão beneficiar da Pordata nas
suas disciplinas: explorarem ativamente com os alunos, os recursos e a oportunidade de formação
que lhes são propostos a custo zero.
A promoção das literacias – de informação, digital, numérica, científica… - é uma das finalidades
da escola e das bibliotecas escolares, uma exigência inadiável das sociedades de informação e um
imperativo da democracia. O concurso e a formação PORDATA/ RBE pretendem contribuir para
aquela finalidade, uma condição para aspirarmos a uma sociedade mais informada, mais
competente e mais crítica.
O regulamento do concurso e os demais documentos de apoio encontram-se nos portais da RBE e
da FFMS. A inscrição na formação é feita exclusivamente no portal da RBE.
Solicitamos que seja dado conhecimento deste ofício ao professor bibliotecário, uma vez que a este
caberá coordenar a participação da escola/ agrupamento.
Agradecemos a todas as direções, professores bibliotecários, professores e alunos que
possibilitaram os anteriores concursos/ formações e esperamos que esta nova edição traga ainda
mais participantes e mais trabalhos a concurso.

Cumprimentos,
A Coordenadora
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