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1. Apresentação 

A intensa presença das TICs nos mais diferentes contextos é uma realidade 
característica da chamada “Sociedade do Conhecimento”. Assim como o computador, softwares 
de diferentes finalidades, dentre outros fatores, a internet também se coloca como um aspecto 
que exerce forte influência nessa nova conjuntura. 

Em função de sua indiscutível potencialidade, as chamadas Tecnologias de informação 
e Comunicação são cada vez mais utilizadas. Sendo assim, torna-se necessário que 
profissionais da educação associem seus conhecimentos didático-pedagógicos ao uso desse 
recurso a fim de fazer com que esse potencial seja favorável e efetivo no que diz respeito à 
formação do indivíduo para a vida. 

No que se refere, especificamente, à internet uma das maneiras de realizar esse 
trabalho é a WebQuest (WQ), metodologia que tem se mostrado muito utilizada e apresentado 
bons resultados. Conhecer e explorar essa metodologia é fator positivo para a atuação docente. 

2. Professora 

Esp. Ketiuce Ferreira Silva 

3. Objetivos Gerais 

Utilizar a metodologia WebQuest (WQ) como recurso didático-pedagógico baseado no uso da Web. 

3.1. Objetivos Específicos 

 Apresentar o conceito, a estrutura e finalidade da metodologia WQ; 

 Propor a criação de WQ por meio do editor HTML FrontPage; 

 Indicar a divulgação da WQ elaborada por meio por meio do Yahoo! GeoCities. 

4. Carga horária 
24H 
 

5. Programação  

a) Como ensinar através da Web; 

b) Conceito, qual a finalidade e estrutura de uma WQ; 

c) Criando uma WQ; 

d) Divulgando a WQ na internet. 

 



6. Material didático: 

=> O material didático será composto de textos presentes na internet que serão indicados nas 
ferramentas LEITURAS e MATERIAL DE APOIO ao longo das tarefas propostas a fim de facilitar 
o conhecimento acerca da metodologia WQ. 

=> Também serão disponibilizados no AVA, tutoriais de apoio para a utilização do software 
FrontPage e do compartilhador de sites GeoCities. 
 

7. Atividades avaliativas previstas: 
 Criação de uma página inicial (índex) para “linkar” a WQ => 10,0 

 Produção individual ou em dupla de uma WQ e sua postagem na Web=> 60,0 

 Avaliação da WQ de um colega => 20,0 

 Auto-avaliação do/a aluno/a em relação ao seu percurso acadêmico na disciplina Ensino 
Baseado em Web => 10,0 

 
 

8. Critérios avaliativos 
 

PRIMEIRAS ATIVIDADES 

 Fórum de Discussão permanente a fim de socializar e colaborar com a construção 
dos colegas 

 Conhecimento do programa Front Page e criação de uma página inicial (index) 
 Postagem da index no portfólio individual: 10 pts 
 Seleção do conteúdo a ser utilizado na WQ  
 Elaboração da WQ: 60 pts 
 Divulgação da WQ na rede por meio do Geocities 
 Postagem do endereço da WQ no Portfólio Individual 
 Avaliação da WQ de um colega (sorteio): 20 pts 

PRODUÇÃO DA WQ (60 PONTOS): 

Estrutura (50%) 30 pontos: 
a) a estrutura deve contemplar todas as partes de uma WQ (16 pontos); 
b) layout (cores, imagens, links etc.) de acordo com a proposta (público-alvo, objetivos etc.) 
da WQ (07 pts); 
c) postagem da WQ na rede e divulgação do endereço no AVA (07 pts); 
Conteúdo (50%) 30 pontos: 
a) a distribuição do conteúdo deve apontar clareza e coerência de acordo com a proposta 
(10 pts); 
b) presença de uma proposta de aprendizagem cooperativa e investigativa (05 pts); 
c) proposta criativa e inovadora (05 pts); 
d) efetividade cognitiva (05 pts); 
e) efetividade motivacional (05 pts); 

AUTO-AVALIAÇÃO (10 PONTOS) 

Realizar a auto-avaliação no AVA dentro do prazo contemplando todos os critérios 
solicitados (100%). 

 
 
 
 



9. Observações importantes 
 
Uma vez que trabalharemos com a edição de páginas HTML por meio do Programa Front Page, 
faz-se necessário destacar algumas observações para o bom andamento dessa elaboração. São 
elas: 
 

 A pasta utilizada para armazenamento dos arquivos a serem utilizados na página, assim 
como os próprios arquivos, NÃO DEVE TER NENHUM ESPAÇO OU CARACTER 
ESPECIAL EM SUA NOMENCLATURA. Portanto, ao salvar seus arquivos, sejam estes, 
imagens, gifs, fundos e/ou textos (doc., HTML, pdf) atente-se a esse detalhe; 

 TUDO o que for criado durante as aulas deverá ser salvo em seu diretório (DENTRO DO 
Z: EM SUA MATRÍCULA); 

 Mesmo salvando no diretório da Uniminas é aconselhável o arquivamento do seu 
trabalho em um outro recurso (CD, Pandrive etc.) para evitar perda do que foi construído 
e também facilitar a edição das páginas em outros locais onde haja o programa 
instalado; 

 A postagem da WQ na internet será feita por meio do Yahoo Geocities, para tanto 
TODOS/AS devem ter uma conta de e-mail do Yahoo. Para quem ainda não tem favor 
providenciar; 

 No Nead está disponível uma cópia do programa Front Page. Para quem se interessar, 
as tutoras podem providenciar a cópia. 

 


