+A Fundação Francisco Manuel dos Santos, através de Melissa Gama, formadora da Academia
Pordata, responsável pela nossa zona geográfica, e mediante candidatura do ano passado, vai
apresentar aqui no agrupamento, 12 ações Pordata/Kids (para 6 turmas do 1º ciclo e para 6
turmas do 2º ciclo). As sessões terão uma duração de 45/50 minutos.

O calendário possível é o seguinte:

(4ªf) dia 26 - 1º ciclo - sessões da tarde

(a partir das 13h40) (3 turmas)

» 13h30 – 14h30 Turma C – prof. Maria dos Anjos
» 14h45-15h45 – Turma A - Prof. Helena

EB1/JI de Idanha-a-Nova
Sala em frente da BE

» 16h30 – 17h30 – Turma E - Prof. Laurinda

(5ªf) dia 27 - 1º ciclo - sessões de manhã

(a partir das 9h00) (2 turmas)

» 9h00-10h00 – Turma D - Prof. São Cordeiro

EB1/JI de Idanha-a-Nova

» 11h00 – 12h00 – Turma B - prof. João Moreira

Sala em frente da BE

(5ªf) dia 27 - 2º ciclo/5ºanos - sessões de tarde (a partir das 14h00) (3 turmas)
» 14h00/14h45 - 5ºC (Ed. Tecnológica – Prof Carreto)
» 15h00/15h45 – 5ºA (Apoio ao estudo)

BECRE José Silvestre
Ribeiro

» 15h45/16h30 - 5ºB (Apoio ao estudo)

(6ªf) dia 28 - 2º ciclo/6ºanos -sessões de manhã

(a partir das 9h00) (3 turmas)

»9h15/10h00 - 6ºA (Ed. Tecnológica – Prof Carreto)
» 10h30/11h15 – 6ºC (Ed. Visual – Prof Maria João)
»11h15/12h00 - 6ºB (Ed. Física)

BECRE José Silvestre
Ribeiro

Chama-se
cidade
Pordata Kids.
O público-alvo são
as crianças dos 8
aos 12 anos de
idade mas também
se
destina
a
professores,
pais,
educadores
e
público em geral.
Quem não gosta de estatísticas, de interpretar dados e números,
vai ter a vida mais facilitada com uma nova ferramenta
pedagógica pensada também para os dispositivos móveis.
São muitas as perguntas com respostas para ver, de uma forma
fácil, simples, interativa e gratuita no acesso à informação.
A brincar a sério com dez temas
Na Pordata Kids estão incluídos dez temas, com cerca de 300
perguntas no total: Ambiente; Ciência e Tecnologia; Cultura e
Desporto, Educação; Emprego; Famílias; Justiça; População;
Saúde e Turismo.
A Pordata Kids vai ao encontro dos mais novos, contando com a
sua curiosidade natural para explorarem as estatísticas sobre o
país em que vivem. Diariamente é apresentado um “Sabias
Que?” com uma pergunta e respetiva resposta, estimulando o
interesse diário e a curiosidade por saber mais.

pordatakids.pt

pordatakids.pt

