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Concurso Rato de Biblioteca - 2016/2017                          
 Aprender a olhar criticamente a informação                                                                                            
 
 
Preâmbulo  
 
A Fundação Vox Populi é uma instituição sem fins lucrativos cujos objetivos, entre outros, visam promover 
o uso pedagógico dos estudos de pesquisa e estimular os jovens nas escolas e nas universidades, para a 
utilização dos instrumentos de recolha e tratamento de dados estatísticos e de opinião pública.  
 
A Fundação Vox Populi foi criada por pessoas que trabalharam ao longo de toda a sua vida profissional no 
desenvolvimento deste tipo de estudos e por isso têm uma vasta experiência nesta matéria e gostariam de 
partilhá-la com as escolas portuguesas.   
 
No prosseguimento dos seus fins estatutários, a Fundação decidiu lançar a 5ª edição do Concurso “Rato de 
Biblioteca”, que conta com o apoio do Ministério da Educação e Ciência, através da Direção Geral da 
Educação, com o objetivo de continuar a divulgar e incentivar o uso dos Estudos de Pesquisa nas escolas 
portuguesas, como instrumento pedagógico para incrementar a literacia, e como forma de aumentar os 
conhecimentos, a capacidade de interpretação dos mesmos e a tomada de consciência e a mudança de 
atitude dos alunos. Em última análise, como forma de desenvolver o sentido de cidadania dos jovens 
portugueses, através da consciencialização para as realidades envolventes, e da mudança de atitude que 
esse conhecimento pode implicar.  
 
A fundação Vox Populi disponibilizará formação acreditada para os professores, fornecerá toda a 
documentação e as ferramentas para desenvolverem os estudos e dará todo o acompanhamento necessário 
para a realização dos mesmos nas suas várias fases: conceção, recolha de dados, tratamento, análise e 
apresentação dos resultados.  
 
 
O tema de 2016/2017 
 
“Os Portugueses e o Voluntariado” 
 
 
O voluntariado tem um significado cada vez mais importante na sociedade tanto a nível local, como 
nacional e internacional. Muitas são as pessoas que dedicam as suas vidas ao voluntariado, as suas vidas, 
ou parte delas, e com isso conseguem fazer a diferença a quem precisa. 
 
Mas quando falamos de voluntariado, estamos a falar  do quê? Será que o português pratica o 
voluntariado  com os que lhe estão mais próximos ou com outros povos? Temos familiares, amigos, 
conhecidos ou desconhecidos que praticam voluntariado nas nossas terras?  Que exemplos de 
voluntariado temos? O que é que eles têm de especial, de inspirador? 
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Existem muitos tipos de voluntariado e muitas iniciativas ligadas a este conceito: voluntariado jovem,  
voluntariado senior,  voluntariado cultural, voluntariado  internacional, voluntariado empresarial, 
responsabilidade social, escola de voluntariado, dia internacional do voluntariado, ano europeu do 
voluntariado, Conselho Nacional para a promoção do voluntariado, cidadania ativa...Prémios, troféus, 
projetos, instituições, programas, núcleos, fundações, associações ... “Causas”. 
 
Para sermos voluntários temos que acreditar em “Causas” e  muitas são as “Causas” que podemos abraçar. 
Será que  conhecemos as “Causas” que precisam de voluntariado nas nossas terras? Quais são as “Causas” 
que os portugueses abraçam através do voluntariado? 
 
É este o grande tema que propomos que seja investigado este ano nos projetos do Rato de Biblioteca. O 
objetivo é escolherem uma “Causa” da vossa terra, da vossa zona, investigarem sobre a mesma e depois 
compararem-na com outra “Causa” de outra zona ou da mesma, mas que seja realmente diferente, causas 
que possam ser consideradas como exemplos. 
 
Quando conhecemos e damos a conhecer as “Causas” que fazem com que exista voluntariado na nossa 
terra, ficamos a conhecermo-nos melhor, a conhecer melhor a nossa terra e a conhecer melhor as nossas 
gentes, tanto os que necessitam de ajuda como os que ajudam voluntariamente. Mas para conhecer é 
preciso primeiro invetigar. 
 
É isso que propomos que seja feito este ano nos projetos do Rato de Biblioteca. 
 
 

Regulamento 
 

O presente regulamento, consagra as normas aplicáveis à atribuição do Prémio  Rato de Biblioteca - 
2016/2017, pela Fundação Vox Populi, este ano com o Tema:  “Os Portugueses e o Voluntariado” 
 
 

Artigo 1º  
 Objetivos 

 
Divulgar e incentivar o uso dos Estudos de Pesquisa nas escolas portuguesas, como instrumento pedagógico 
para incrementar a literacia, e como forma de aumentar os conhecimentos e a capacidade de interpretação; 
 
Desenvolver o sentido de cidadania dos jovens portugueses, através da consciencialização para as realidades 
envolventes e da mudança de atitude que esse conhecimento pode implicar; 
 
Investigar e dar a conhecer “Os Portugueses e o Voluntariado” 
 
Desenvolver/aprofundar com os alunos/professores um projeto de “Desk Research”. 
 

Artigo 2º  

  Destinatários 

1. Crianças e alunos dos estabelecimentos de ensino de Portugal 

2. Categorias: 
a) Crianças do ensino do pré-escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico; 
b) Alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário nas diferentes modalidades de 
educação e formação. 
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Artigo 3º 
Metodologia 

 
Cada grupo deverá estruturar o seu trabalho escolhendo uma “Causa” que faça com que exista 
voluntariado na sua terra, zona e investigar sobre a mesma, conhecer o significado da “Causa”, quem são 
os beneficiários dessa “Causa”, como é desenvolvida, qual a dimensão, a abrangência, a importância dessa 
“Causa”, qual o alcance da sua ação,  qual o papel do voluntário nesse contexto, qual a sua importância 
para o desenvolvimento da “Causa”, qual o papel do voluntário, qual a importância do seu trabalho, quais 
as caracteristicas do voluntário dessa “Causa”, etc. e depois compararem-no(a) com outra “Causa” de 
outra zona ou da mesma, mas que seja realmente diferente e que seja um exemplo. 
 
O trabalho deverá proporcionar o envolvimento de professores de diferentes disciplinas, permitindo 
abordagens distintas na pesquisa dos dados. A área da informática e a matemática poderão também ser 
envolvidas para o tratamento e apresentação de resultados com gráficos e tabelas no Excel, Word e 
PowerPoint.  
 
Deverá organizar-se a recolha de dados através de uma pesquisa de “Desk Research “que precisará abranger 
diversas fontes. Após a recolha de dados será tratada a informação. 

 
A partir da interpretação dos resultados é elaborado um relatório, indicando as fontes. 
 
Será enviado à Fundação Vox Populi, via correio eletrónico, um relatório completo do trabalho realizado, 
com um máximo de 50 páginas, e uma apresentação, em PowerPoint, Vídeo ou noutra forma. 
 
A realização do estudo culminará com uma apresentação do trabalho efetuado pelos alunos, junto dos 
professores, dos pais, dos vizinhos, dos colegas da própria escola, de outras escolas e do júri. 

 
Artigo 4º 

Candidatura e prazos 
1 – Os trabalhos são realizados por grupos de aluno com a orientação de professor(es) e com o apoio da 
direção do agrupamento/escola. 

 
2- Podem ser constituídos vários grupos na mesma escola. 
 
3-As candidaturas são feitas pelo professor responsável pelo projeto, até dia 7 outubro de 2016. 
 
4- As candidaturas fazem-se www.fvp.pt, preenchendo o formulário Rato de Biblioteca – Candidaturas 
2016/2017. 
 
5- A aceitação da candidatura é divulgada em lista colocada na página da Fundação Vox Populi dia 14 de 
outubro de 2016. 
 
6 – A partir de dia 17 de outubro o professor responsável pelo projeto será contactado pela Fundação Vox 
populi para iniciar os trabalhos com o apoio  da Fundação. 
 
7 – A Fundação Vox Populi, através de um protocolo a assinar com as escolas, dará formação, fornecerá toda 
a documentação e as ferramentas técnicas para desenvolver o estudo e dará todo o acompanhamento 
necessário para a realização do mesmo. 

 

http://www.fvp.pt/
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7- Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo do ano letivo, de 2016/2017 e remetidos à Fundação Vox 
Populi até ao dia 22 de Maio de 2017 

 
Artigo 5º  

Critérios de avaliação 
Constituem critérios de valorização dos trabalhos: 

a) A indicação e valorização das fontes; 
b) A resolução de contradições ou incoerências dos dados encontrados;  
c) A capacidade de sintetizar e harmonizar diferentes perspetivas sobre a temática estudada; 
d) A forma de dar unidade lógica ao relatório final. 
e) A originalidade 
f) A Participação dos alunos 
g) A Qualidade de apresentação 

 
 

Artigo 6º   
Júri 

 
A avaliação dos Estudos de Desk Research  a concurso será da competência de um júri constituído por 5 
elementos, entre profissionais ligados à área dos Estudos de Mercado e Opinião, elementos do Ministério 
da  Educação e Ciência, outros profissionais ligados à Educação a indicar pela Fundação Vox Populi.  
 
As decisões do júri são tomadas por maioria. 
 
O júri poderá deliberar não atribuir os prémios se os trabalhos não apresentarem a qualidade exigida. 

 
 

Artigo 7º  
Prémios 

 
1- Categoria pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico: 

a) Para o melhor trabalho selecionado o valor monetário de 800 Euros; 
b) Para o trabalho com maior participação dos alunos o valor monetário de 500 Euros. 
c) Para a melhor Comunicação/apresentação o valor monetário de 500 Euros; 

 
 
2 – Categoria 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário: 

a) Para o melhor trabalho selecionado o valor monetário de 800 Euros; 
b) Para o trabalho com maior participação dos alunos o valor monetário de 500 Euros; 
c) Para a melhor comunicação/apresentação o valor monetário de 500 Euros. 

 
 

Artigo 8º 
Divulgação dos resultados e entrega de prémios 

 
O Anúncio do trabalho vencedor do Prémio Rato de Biblioteca - 2016-2017 será efetuado, após o término da 
avaliação de todos os trabalhos pelo júri, através do sítio da Fundação Vox Populi e dos órgãos de 
comunicação social.  
 
O prémio será atribuído em cerimónia pública, no final do mês de Junho, em data e local a determinar 


