
2 – CRIANDO AS PÁGINAS DA WQ (Individual ou dupla)  

 

Ao longo de nossas aulas vocês, individualmente ou em dupla, deverão 
construir e postar na rede uma WQ que estará “linkada” na página inicial que 
acabarão de construir. 

Sendo assim, siga as orientações a seguir, pois delas dependerá a 
continuidade do trabalho em nosso próximo encontro. 

           1 - dentro da pasta que criou em seu diretório crie outra pasta 
denominada webquest; 

           2 – da mesma maneira que você criou a sua página inicial crie agora 
mais OITO PÁGINAS salvando-as dentro da pasta webquest com os 
seguintes nomes: 

Nome Página Correspondente 

apresent Apresentação 

intro Introdução 

tar Tarefa 

proc Processo 

aval Avaliação 

conc Conclusão 

cred Créditos 

dest Destinatários 

Agora que vocês já adiantaram boa parte da nossa tarefa, naveguem pelas 
ferramentas LEITURAS e MATERIAL DE APOIO para conhecerem um pouco 
da metodologia WQ. Conheçam a finalidade e estrutura dessa ferramenta e 
aproveitem para escolher o tema e selecionar o material para o nosso próximo 
encontro (imagens, textos etc.) 

Obs.: Vocês podem editar a página de vocês sempre que quiserem (na 
Uniminas, em casa ou na escola onde trabalham), para isso, basta terem o 
FrontPage instalado e tudo o que for feito de novo em um determinado local 
precisa ser salvo também em um dispositivo (CD, pandrive) para que vocês 
mantenham as atualizações e dêem continuidade ao trabalho partindo de onde 
pararam em um novo espaço. 

Por exemplo, se você quer levar o que acabou de fazer na Uniminas para a sua 
casa, faça isso! Chegando lá, após fazer suas novas edições, grave tudo em 
um dispositivo e traga para a próxima aula para usar o arquivo com as novas 
alterações. 

Lembrando que sempre que isso for feito na Uniminas, DEVERÁ SER SALVO 
EM SEU DIRETÓRIO (z://suamatrícula)  

 



Apresentação 

  

(Insira uma imagem)  

"Escreva uma mensagem de acordo com o tema 

que será abordado em sua WQ." 

  

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO TAREFA PROCESSO AVALIAÇÃO CONCLUSÃO CRÉDITOS DESTINATÁRIOS 

(Na tabela acima haverá links para cada uma das páginas correspondentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

../apresent.htm
../intro.htm
../tarefa.htm
../processo.htm
../aval.htm
../conc.htm
../cred.htm
../dest.htm


Introdução 

  

(Insira uma imagem)  

Escreva um texto direcionado ao seu público-

alvo motivando-o a participar da sua proposta de 

trabalho. 

Obs: Use de objetividade, clareza e evite textos 

extensos. 

  

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO TAREFA PROCESSO AVALIAÇÃO CONCLUSÃO CRÉDITOS DESTINATÁRIOS 

(Na tabela acima haverá links para cada uma das páginas correspondentes) 

 

../apresent.htm
../intro.htm
../tarefa.htm
../processo.htm
../aval.htm
../conc.htm
../cred.htm
../dest.htm


Tarefa 

  

(Insira uma imagem)  

Informe ao seu público-alvo qual será o trabalho 

a ser realizado (proposta, prazo, objetivos, 

recursos etc.). 

Obs: Estimule com criatividade, envolvimento e 

clareza. 

  

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO TAREFA PROCESSO AVALIAÇÃO CONCLUSÃO CRÉDITOS DESTINATÁRIOS 

(Na tabela acima haverá links para cada uma das páginas correspondentes) 

 

../apresent.htm
../intro.htm
../tarefa.htm
../processo.htm
../aval.htm
../conc.htm
../cred.htm
../dest.htm


Processo 

  

(Insira uma imagem)  

Indique o caminho a ser seguido para cumprir a tarefa proposta 

anteriormente oferecendo subsídios para tanto. 

Obs: Especifique as expectativas em relação ao trabalho, defina 

papéis caso a proposta seja voltada para mais um trabalho coletivo, 

estabeleça o passos a serem seguidos e indique fontes de pesquisa 

(o ideal é que essas estejam na internet). 

  

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO TAREFA PROCESSO AVALIAÇÃO CONCLUSÃO CRÉDITOS DESTINATÁRIOS 

(Na tabela acima haverá links para cada uma das páginas correspondentes) 

 

../apresent.htm
../intro.htm
../tarefa.htm
../processo.htm
../aval.htm
../conc.htm
../cred.htm
../dest.htm


Avaliação 

  

(Insira uma imagem)  

Informe ao público o que será avaliado na tarefa 

proposta. 

Obs: Clareza, objetividade e coerência com a 

tarefa elaborada. 

  

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO TAREFA PROCESSO AVALIAÇÃO CONCLUSÃO CRÉDITOS DESTINATÁRIOS 

(Na tabela acima haverá links para cada uma das páginas correspondentes) 

 

 

 

../apresent.htm
../intro.htm
../tarefa.htm
../processo.htm
../aval.htm
../conc.htm
../cred.htm
../dest.htm


Conclusão 

  

(Insira uma imagem)  

Texto de fechamento em relação ao que foi 

proposto. 

Obs: Enfatize os objetivos e a importância do que 

foi aprendido e estimule a continuidade do estudo. 

  

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO TAREFA PROCESSO AVALIAÇÃO CONCLUSÃO CRÉDITOS DESTINATÁRIOS 

(Na tabela acima haverá links para cada uma das páginas correspondentes) 

 

 

 

../apresent.htm
../intro.htm
../tarefa.htm
../processo.htm
../aval.htm
../conc.htm
../cred.htm
../dest.htm


Créditos 

  

(Insira uma imagem)  

Informe ao público os autores da WQ. 

Obs: Coloque uma breve apresentação dos desenvolvedores incluindo e-mail para 

contato, a finalidade do trabalho (atividade da disciplina Ensino Baseado em Web 

do Curso TLA) e orientação ou colaboração (tutoras e professora da disciplina).  

Informe TAMBÉM as REFERÊNCIAS de todas as fontes de pesquisa que 

possibilitaram a construção da WQ. 

  

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO TAREFA PROCESSO AVALIAÇÃO CONCLUSÃO CRÉDITOS DESTINATÁRIOS 

(Na tabela acima haverá links para cada uma das páginas correspondentes) 

 

../apresent.htm
../intro.htm
../tarefa.htm
../processo.htm
../aval.htm
../conc.htm
../cred.htm
../dest.htm


Destinatários 

  

(Insira uma imagem)  

Apresente para quem se destina a sua proposta. 

Obs: clareza, objetividade e coerência. 

  

APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO TAREFA PROCESSO AVALIAÇÃO CONCLUSÃO CRÉDITOS DESTINATÁRIOS 

(Na tabela acima haverá links para cada uma das páginas correspondentes) 

../apresent.htm
../intro.htm
../tarefa.htm
../processo.htm
../aval.htm
../conc.htm
../cred.htm
../dest.htm

