Concurso Rato de Biblioteca - 2014/2015
Aprender a olhar criticamente a informação

Preâmbulo
A Fundação Vox Populi é uma instituição sem fins lucrativos cujos objetivos visam, entre outros, 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 3ª edição do Concurso “Rato de
Biblioteca”, que conta com o apoio institucional 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.
O que se pretende é desenvolver/aprofundar com os alunos/professores um projecto de “Desk
Research” , sobre um tema proposto por nós, Fundação.
Será um tema transversal que proporcione o envolvimento de professores de diferentes disciplinas: de
História, Geografia, Ciências, Português, etc.. permitindo abordagens distintas na pesquisa dos dados. Os
professores podem estudar com os alunos o tema nas diferentes vertentes, pesquisando sobre a matéria
nas mais diversas fontes existentes.
Recolhidos os dados através de uma pesquisa de “Desk Research” ,envolve-se também a área de
informática e a matemática para o tratamento e apresentação de resultados com gráficos e tabelas no
Excel , Word e Powerpoint.
A partir da interpretação dos resultados, os professores das diversas disciplinas, ou um único professor em
conjunto com os alunos, elaboram um relatório e uma apresentação do trabalho realizado.
A indicação e valorização das fontes , a resolução de contradições ou incoerências, a capacidade de
sintetizar e harmonizar diferentes perspetivas sobre a temática estudada, a forma de dar unidade lógica
ao relatório final, serão alguns dos aspectos valorizados.
O grupo ou grupos que realizam os estudos dentro da escola, serão constituídos por professores e alunos,
com o apoio institucional da direção da escola.

A fundação Vox Populi através de um protocolo a assinar com as escolas, e recorrendo a técnicos do
setor, dará a formação necessária, formação acreditada para os professores que participarem na formação
e desenvolverem os trabalhos, fornecerá toda a documentação e as ferramentas para desenvolverem os
estudos e dará todo o acompanhamento necessário para a realização do mesmo nas suas várias fases:
conceção, recolha de dados, tratamento, análise e apresentação dos resultados.
O resultado culminará com uma apresentação do trabalho realizado, pelos alunos, junto dos professores,
dos pais, dos vizinhos, dos colegas da própria escola, de outras escolas e da população - comunidade onde
estão inseridos.
Podem ser constituídos vários grupos na mesma escola.
No âmbito do programa Rato de Biblioteca de 2013/2014, segundo ano deste programa, foram realizados
5 projetos em 5 escolas do país. Participaram cerca de 220 alunos e 29 professores.

Tema
“A origem das coisas”
No nosso dia a dia muitos são os objectos, bens, alimentos, etc. que utilizamos ou consumimos e que nem
damos conta do trabalho que está por trás para que nos possam ser apresentados já prontos a utilizar ou
consumir.
Ora vejamos. Por exemplo, quando bebemos leite, temos conhecimento de todo o trabalho que é
necessário realizar para que o leite chegue às nossas mãos?
O que é o leite? De onde vem o leite? O que é preciso fazer para que a ... tenha leite para dar? Quem e
quantas pessoas, são necessárias para tratar da ... , para que esta dê leite? Que cuidados recebe uma ...
para dar leite? Quanto de terra é necessário ter para que uma ... se alimente e dê leite? O que é
preciso semear e fazer crescer para dar alimento à ...? Quanto de alimento é necessário ter para que a ...
dê leite? Quanto de água é preciso gastar para que a ... dê leite?
Depois de recolhido o leite quem o leva até à empresa que o trata para depois ser vendido? Quanto de
energia é que se gasta para levar o leite até à empresa que trata o leite para ser vendido? Que
tratamento recebe o leite desde que é recolhido da vaca até ser embalado?
...
É muito importante que tenhamos consciência do valor das coisas, nas várias dimensões: humana,
económica, social, cultural e histórica dos bens. O que é necessário fazer, desenvolver, para que cada um,
possa chegar a uma loja e apenas precise de esticar o braço, retirar da prateleira e pagar (o preço justo
ou não) o que quer comprar e consumir ou utilizar.
Para que tenhamos esta consciência é necessário “CONHECER” toda a origem, o processo de fabrico e a
evolução dos processos, o verdadeiro valor (humano, económico, social , cultural e histórico) e para os
conhecer é preciso investigar.
É isso que propomos que seja feito este ano nos projetos do Rato de Biblioteca.
Escolherem um objeto, um bem, que passe por um processo de elaboração industrial ou artesanal....
investigarem todo o processo e todo o seu valor e compararem-no com outro bem que seja produzido
artesanalmente ou industrialmente, em contraponto com o primeiro.

Regulamento
Artigo 1º - Objeto e finalidade do Prémio
O presente regulamento, consagra as normas aplicáveis à atribuição do Prémio Rato de Biblioteca 2014/2015, pela Fundação Vox Populi, este ano com o Tema:
“A origem das coisas”
O Prémio previsto no presente regulamento é atribuído com o objetivo de ensinar e incentivar o uso dos
estudos de “Desk Research” como instrumento pedagógico nas escolas em Portugal.
Artigo 2º - Destinatários
Podem concorrer ao prémio todas as turmas do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e do
ensino secundário nas diferentes modalidades de educação e formação, das escolas localizadas em
Portugal.
Artigo 3º - Valor do Prémio
Os Prémios NEPSO 2014/2015 serão os seguintes:
- Para os trabalhos do 2º ciclo ao secundário:
Prémio para o Melhor trabalho no valor de 1000 Euros.
Prémio para o trabalho com maior Participação dos alunos no valor de 500 Euros.
Prémio para a melhor Comunicação/apresentação no valor de 500 Euros.
- Para os trabalhos do 1º ciclo e pré-escolar:
Prémio para o melhor trabalho no valor de 1000 Euros.
Artigo 4º - Apresentação das Candidaturas
As candidaturas devem ser apresentadas por um professor que será responsável pelo projeto, até ao dia
15 de Outubro de 2014.
Para se candidatarem, os interessados devem preencher corretamente o formulário apresentado no site
da fundação www.fvp.pt : Rato de Biblioteca – Candidaturas 2014/2015.
Artigo 5º - Divulgação dos resultados de aceitação das Candidaturas
Dia 20 de Outubro de 2014, será comunicado, através da página da Fundação Vox Populi, o nome de
todas as candidaturas aceites para concorrerem ao Prémio: Rato de Biblioteca - 2014/2015 .
Artigo 6º - Desenvolvimento dos Estudos de Opinião candidatos ao Prémio
Os grupos concorrentes ao Prémio , serão contactados pela Fundação Vox Populi, a partir do dia 20 de
Outubro de 2014 a partir do qual se iniciarão todos os trabalhos necessários.
Cada escola receberá o Sales Index – Uma aplicação de geomarketing totalmente desenvolvida em
Portugal pelo Grupo Marktest desde 1992.
O Sales Index, é uma ferramenta de trabalho que permitirá às escolas, durante o ano lectivo em curso,
analisar o espaço, Portugal, e as suas regiões, distritos ou concelhos, como uma variável de segmentação,
tanto neste estudo como noutros que a escola necessitar.

Esta aplicação, Integra as principais estatísticas existentes em Portugal com relevância socioeconómica
disponíveis ao nível do concelho, mapas, e análises estatísticas, permitindo múltiplas análises do país e dos
portugueses a nível concelhio.
Cada grupo, deverá estruturar o seu trabalho, escolhendo um objeto, um bem, que passe por um processo
de elaboração industrial ou artesanal.... investigarem sobre todo o processo e todo o seu valor e
compará-lo com outro bem que seja produzido artesanalmente ou industrialmente, em contraponto com
o primeiro. Depois, deverá organizar a recolha de dados através de uma pesquisa de “Desk Research”que
deverá abranger diversas fontes. Após a recolha de dados, deverá tratar a informação.
Por último, a partir da interpretação dos dados obtidos, deverá elaborar um relatório e uma apresentação
do trabalho realizado.
A indicação e valorização das fontes , a resolução de contradições ou incoerências dos dados encontrados,
a capacidade de sintetizar e harmonizar diferentes perspetivas sobre a temática estudada, a forma de dar
unidade lógica ao relatório final, serão alguns dos aspectos valorizados.
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.
A realização deste 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.
Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo do ano letivo, de 2014/2015 e remetidos à Fundação Vox
Populi até ao dia 5 de Maio.
Deverá ser enviado um relatório completo, com um máximo de 50 páginas, e uma apresentação, em
PowerPoint ou Vídeo, do trabalho realizado.
Artigo 7º - Avaliação dos projetos candidatos ao Prémio
A avaliação dos Estudos de Desk Research candidatos será da competência de um júri constituído por 5
elementos, profissionais ligados à área dos Estudos de Mercado e Opinião, por elementos do Ministério da
Educação e de outros profissionais ligados à Educação, a nomear pela Fundação Vox Populi.
Por maioria de votos, o júri poderá deliberar não atribuir o prémio se os trabalhos não apresentarem a
qualidade exigida.
Artigo 8º - Divulgação e atribuição do Prémio ao trabalho vencedor
O Anúncio do trabalho vencedor do Prémio Rato de Biblioteca - 2014-2015 será efetuado, após o término
da avaliação de todos os trabalhos pelo júri, através do site da Fundação Vox Populi e dos órgãos de
comunicação social.
O prémio será atribuído em cerimónia pública, no final do mês de Maio, em data e local a determinar.

