Opiniões dos alunos do 10ºD e 11ºD sobre a sessão de divulgação da PORDATA –
Base de Dados sobre Portugal Contemporâneo, 6 de Dezembro de 2010
-Na minha opinião, a PORDATA é uma ferramenta inovadora e bastante útil e avançada.
- Bastante interessante e simples, uma boa apresentação, bastante explícita e que revelou que
a PORDATA pode ser bastante útil.
- Já tinha conhecimento, mas agora tenho mais ferramentas para o futuro. Em conclusão, acho
que esta sessão foi importante, na medida em que sinto-me com mais aptidões para eventuais
trabalhos. Penso que devíamos ter mais iniciativas como esta.
- Foi uma sessão que me permitiu perceber a forma de utilização da base de dados PORDATA. É
uma base de dados extremamente interessante, que me poderá vir a ser útil.
- Já conhecia, mas gostei, achei importante porque fiquei a saber coisas que não sabia fazer.
Acho que deviam continuar com estas iniciativas.
- A sessão PORDATA foi uma apresentação muito útil, pois deu a conhecer a base de dados
mais conhecida a nível nacional. A apresentação foi interactiva e o trabalho desempenhado
pelos alunos do 11º ano que nos deram a conhecer a PORDATA foi óptimo.
- A sessão acerca da PORDATA foi bastante boa, os alunos conseguiram fazer uma muito boa
relação com a própria base de dados na internet, não restando assim qualquer tipo de dúvida.
- Eu já conhecia a PORDATA, no entanto acho que esta sessão foi bastante gratificante e gostei
muito. Espero por mais iniciativas destas, pois ajudam imenso os alunos na execução de
trabalhos de pesquisa. Bom trabalho.
- Achei a sessão PORDATA muito interessante e bastante útil para os nossos trabalhos e para o
nosso estudo em geral. Os alunos que apresentaram esta sessão foram muito acessíveis ao
ajudarem-nos na compreensão da pesquisa.
- Achei uma sessão interessante e dinâmica. Os alunos falaram fluentemente e explicaram
bem.
- Penso que a sessão ajudou a esclarecer e mostrou a base de dados de maneira a que, se fosse
lá pesquisar da primeira vez sem auxílio, seria diferente, portanto foi útil. Os alunos que
apresentaram a PORDATA souberam escçlarecer e mostrar a grande capacidade organizativa
do site.
-Penso que foi bastante interessante, pois aprendemos como mexer numa base de dados que
em Portugal tem tido imenso sucesso. Para além de podermos ter acesso a vários gráficos e
informações, aprendemos como gravar esses gráficos para poder complementar os nossos
trabalhos.
- Eu acho que a PORDATA é útil para nos completar / ajudar num trabalho em que precisemos
de confrontar dados estatísticos. A apresentação foi boa.

- Na minha opinião, esta sessão sobre a PORDATA foi esclarecedora e muito preciosa. Achei
que dois elementos do grupo deviam falar mais alto.
- Eu acho que esta sessão foi muito produtiva, pois a PORDATA é muito útil para os trabalhos.
Acho também que a apresentação dos alunos foi muito boa.
- O programa foi muito importante e útil para o nosso curso. Foi uma boa apresentação.
- A PORDATA é uma base de dados muito boa que nos pode ajudar nos trabalhos para termos
melhores notas. Eu gostei da PORDATA porque tem muita informação útil e credível.
- É uma ferramenta útil, de fácil aprendizagem.
- Penso ser útil. Talvez seja um motor para trabalho de estatística. PARABÉNS!
- Penso que foi muito interessante, útil e de fácil utilização. Penso que é importante termos
acesso a estas bases de dados e irei certamente utilizá-la no futuro.
- Achei a sessão PORDATA interessante para o futuro, pois contém dados actualizados.
- Penso que é interessante e a explicação dos colegas muito elucidativa e explicativa.
-Acho que esta apresentação da PORDATA foi importante, pois permitiu-nos aprofundar o
nosso conhecimento nesta área.
- A sessão PORDATA foi uma sessão muito informativa, prática e explicativa, que me irá ajudar
realmente em muitos aspectos académicos futuros e presentes.
- É um site muito útil e extremamente interessante, brilhantemente organizado.
- Muito dinâmica e interessante.
- Acho que pode vir a ser muito útil no futuro.
- Achei a sessão PORDATA muito interessante e útil.
- Foi extremamente interessante, pois é muito inovador e disponibiliza dados necessários para
os nossos trabalhos. Será útil no futuro.
- Na minha opinião, a PORDATA é muito importante e interessante, pois tenho acesso a
informações muito úteis acerca do nosso país.
- Muito agradável, os apresentadores falaram de uma forma explícita e clara.
-Acho que a sessão foi produtiva e boa, pois ficámos a saber mais sobre uma base de dados
que pode vir a dar jeito no futuro.
- Acho que a sessão PORDATA foi interessante, dinâmica e sobretudo muito educativa.
-Na minha opinião, a sessão foi muito produtiva e eu gostei muito.
- Penso que a sessão PORDATA foi uma sessão muito interessante e aprendi muito com ela.
Penso que devia haver uma sessão igual a esta para todas as turmas da escola.

