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Vimos comunicar a abertura de uma nova 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 e professores do ensino secundário. As inscrições para a
frequência de sessões de formação de curta duração sobre a Pordata, prioritariamente
destinadas a apoiar grupos de alunos/ professores interessados em participar no concurso,
também passam, desde agora, a estar disponíveis no portal RBE.
Os trabalhos vencedores das edições anteriores demonstram-nos que é possível integrar este
concurso nos programas e aprendizagens curriculares. A intenção é precisamente essa:
incentivar e propiciar que alguns conteúdos programáticos - de geografia, economia,
matemática, filosofia ou outra disciplina – possam ser abordados de forma atraente e
inovadora através da exploração pedagógica da PORDATA. E com essa abordagem promover,
ao mesmo tempo, algumas literacias fundamentais do nosso tempo como a literacia digital,
a de informação e a estatística.
No seu 4º ano de edição, o projeto já apresenta números significativos - cerca de 3100
formandos; mais de 400 candidatos admitidos a concurso; 20 alunos premiados… Os recursos
humanos e financeiros envolvidos, muito especialmente da parte da FFMS, são também
significativos. No contexto adverso que todos estamos a sentir, temos a consciência de que
estamos perante uma oportunidade de aprendizagem e enriquecimento relevantes que
importa aproveitar e preservar.
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O concurso deste ano segue, no essencial, o formato dos anteriores, embora com materiais
de divulgação renovados e novos documentos que ajudarão à seleção do tema e à
elaboração dos trabalhos. Todos esses recursos, bem como o regulamento do concurso e a
ficha de inscrição na formação, estarão disponíveis nos portais da RBE e da FFMS. A data
limite para admissão dos trabalhos é o dia 9 de maio de 2014. Qualquer esclarecimento
sobre a formação e/ou o concurso pode ser solicitado a maria.toscano@mail-rbe.org.
Contamos com o apoio da direção da escola/ agrupamento e a participação dos seus
professores e alunos para podermos dar continuidade a este projeto.
Agradecendo, desde já, todo o empenhamento possível da escola, solicitamos que este
ofício seja dado a conhecer ao professor bibliotecário.

Cumprimentos,
Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares
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