
 

Aos Professores e Professores Bibliotecários, aos Encarregados de Educação e Famílias: 

 

O contexto excecional que estamos a viver impôs o fecho das escolas e o isolamento social. Como outras 

atividades escolares, as ações de formação Pordata e Pordata Kids foram suspensas. Os danos sobre a 

aprendizagem das nossas crianças e jovens serão menores se dispusermos de meios de aprendizagem a 

distância. Por isso vimos apresentar-lhe os instrumentos online (gratuitos) de que a Pordata dispõe, que 

podem ser facilmente usados por toda a família. 

 

Os jovens que se encontram a frequentar o ensino secundário podem realizar o curso online “Conhecer a 

Pordata”. Basta uma inscrição simples com um endereço de e-mail e ir seguindo os passos indicados. Tem a 

duração de cerca de 60 minutos e está dividido em 4 módulos, cada um dos quais inclui vários vídeos. No 

final de cada módulo é apresentado um questionário que serve para consolidar os conhecimentos 

adquiridos. Ultrapassados com sucesso todos os módulos, cada participante tem direito a um certificado 

digital. Acede-se em <https://www.pordata.pt/Academia/Formacao+Online>. 

 

Os próprios Pais podem realizar o curso, destinado a todos os interessados (veja folheto anexo) ou explorar 

os dados que a Pordata disponibiliza, alguns dos quais do maior interesse neste momento. Por exemplo: 

Quantos médicos, enfermeiros ou técnicos de diagnóstico e terapêutica trabalham nos centros de saúde e 

hospitais do SNS? Que países têm mais e menos camas para internamento de doentes nas unidades 

hospitalares, por 100.000 residentes? A Pordata apresenta estes e outros dados sobre Saúde e sobre outras 

áreas, relativos a Portugal, aos Municípios e à Europa, aqui: <https://www.pordata.pt/Portugal>. 

 

As crianças entre os 8 e os 12/14 anos anos podem explorar a cidade Pordata Kids, espaço onde as 

estatísticas foram transformadas em curiosidades e factos sobre a sociedade em que vivemos. A Pordata 

Kids, que encontra em <https://www.pordatakids.pt/Inicio>, aborda 10 grandes temas sobre Portugal, os 

municípios e a Europa. Para ajudar os professores a completar as suas aulas, existem fichas de trabalho de 

apoio às disciplinas de Estudo do Meio (3.º e 4.º anos), História e Geografia (5.º e 6.º anos) e Matemática 

(3.º a 6.º anos), em: <https://www.pordatakids.pt/Escolas. Mas há também uma área de Jogos onde o lema 

é mesmo aprender de forma divertida e, porque não, com toda a Família! Convidamos os Pais a 

descarregarem o jogo “Perguntas à solta” e a descobrirem com as crianças a cidade Pordata Kids. O jogo 

encontra-se aqui: <https://www.pordatakids.pt/Jogos>. 

 

A Pordata e a Pordata Kids são serviços de informação isenta, atual e rigorosa criados pela Fundação 

Francisco Manuel dos Santos. A Academia Pordata, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, já 

formou, até este ano, mais de 110 mil alunos e professores. 

 

Se tiver dúvidas, escreva-nos para: academiapordata@ffms.pt. Proteja-se, a si e à sua Família, 

permanecendo em casa! Mas experimente os instrumentos que lhe apresentámos. Vamos continuar a 

aprender, juntos, em Família, e em casa!  
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