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                                                  INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento humano, em qualquer área, torna-se obsoleto 

a espaços de tempo cada vez menores. Nesse contexto, a formação das 

pessoas, agora compreendida como um processo contínuo e não mais 

restrita a uma fase da vida, leva à necessidade de se conceber novas 

estruturas, regras e procedimentos.   

Interdisciplinaridade, aprendizado significativo, construção do 

conhecimento, auto formação, formação continuada... Temas antes cir-

cunscritos aos debates da área educacional, passam a ocupar todos os 

espaços de formação e atuação profissional, à medida que se tornam 

instrumentos essenciais para o mundo do século XXI.   

 Cientes disso, o mestrando em Educação e Docência do PRO-

MESTRE – FAE / UFMG, Gleison Paulino Gonçalves e sua orienta-

dora, professora doutora Nilma Soares da Silva, procuraram formular 

estratégias para alinhar as atividades acadêmicas da área de Ensino de 

Ciências com a reestruturação e novas demandas impostas pelo contí-

nuo avanço do conhecimento científico e suas implicações na vida co-

tidiana da sociedade.   

Algumas premissas eram bastante claras: as estratégias deve-

riam a médio e longo prazo valorizar seriamente a Internet como fer-

ramenta de aprendizado, aproximar teoria com a prática em cada dis-

ciplina, centrar no aluno o processo ensino-aprendizagem, estimular o 
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trabalho em equipe e, ao mesmo tempo, valorizar a autonomia e autoria 

dos professores, os principais agentes do processo.   

Tínhamos em mente também nossos próprios testemunhos 

como professores, entre eles a convicção da necessidade dos alunos 

lerem mais, de saberem escrever melhor, de aprenderem a formular 

opiniões, desenvolverem uma postura ativa e crítica, de apresentarem, 

enfim, a desenvoltura intelectual exigida dos sujeitos que a sociedade 

da informação atual demanda. 

Inicialmente buscamos referenciais na área dos estudos em 

educação denominada Pedagogia de Projetos para, num segundo mo-

mento, chegarmos à proposta de trabalho denominada WebQuest 

(WQ), uma derivação natural, a nosso ver, da primeira.  

Verificamos que, em muitos países, o modelo WebQuest apa-

recia como realidade bem estabelecida nos diversos níveis da educa-

ção. Embora ainda não massificado nas práticas pedagógicas do meio 

acadêmico brasileiro, era atualíssimo, já amplamente debatido e vali-

dado em diversas esferas do nosso ensino. Desde então, temos nos em-

penhado para adequar esse modelo à cultura e características da socie-

dade brasileira. 

O objetivo deste material é fortalecer a operacionalização do 

modelo WebQuest que, acreditamos, representa um caminho seguro e 

diferenciado para um Ensino de Ciências por Investigação que pro-

mova uma aprendizagem realmente significativa.   

 

PESQUISAS E INTERNET   

O uso da Internet não está, por si só, na base das melhorias em 

termos da aprendizagem. A priori, buscar informações de maneira for-

tuita não exige qualquer habilidade especial, ao contrário, pode gerar 

acomodação e trazer poucos resultados.  
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Enquanto no passado recente a pesquisa na Internet começava 

com a busca de informações desconectadas, hoje a investigação tem 

início com um problema que desejamos solucionar. No primeiro caso, 

a Internet é fornecedora de informações, no segundo, é uma ferramenta 

que nos ajuda a resolver problemas pré-delimitados.  

O conteúdo do material disponível na rede deve sempre ter sua 

confiabilidade verificada. Isso porque nela há montanhas de informa-

ção sem qualquer validade, o que muitas vezes confunde alunos e pro-

fessores.  

Uma Tarefa (Desafio) proposta por um bom WebQuest recorre 

a práticas de ensino centradas no aluno, que incluem habilidades de 

síntese, análise, solução de problemas, criatividade e julgamento. A 

Internet, assim, opera como seu principal instrumento desde que utili-

zada de forma crítica e consciente.  

 

QUAL É O PAPEL DO PROFESSOR NA APLICAÇÃO DE 
WEBQUESTS? 

O professor tem dois papéis a desempenhar: autor da 

WebQuest e orientador de seu desenvolvimento.  

Como autor da atividade, o professor deverá planejar tarefas 

que engajem os alunos em atividades favorecedoras do auto aprendi-

zado dentro da filosofia WebQuest e no espírito e objetivos de sua dis-

ciplina. Note-se que ao fim desta apostila existem 10 exemplos de 

WebQuests – produzidos por professores de todo o Brasil – nos quais 

o professor pode se inspirar.  

Como orientador, o professor da disciplina acompanha e dá 

apoio às buscas e construções dos alunos durante o processo de traba-

lho exigido pela WebQuest.    

Como observador atento e sensor imediato de qualidade, o pro-

fessor poderá gerar feedback tanto para os outros professores da escola 
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quanto para a equipe de supervisores, a respeito de possíveis aperfei-

çoamentos na metodologia.   

É necessário que o professor utilize a WebQuest como instru-

mento de avaliação da sua disciplina sem perder de vista, no entanto, 

que o processo de execução precisa ter importância equivalente ou 

maior que o produto final. 
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                        OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

 

Por que utilizar a estratégia de ensino WebQuest em minhas 

aulas? Quais objetivos eu posso alcançar? 

O modelo criado por Bernie Dodge pode ajudar educadores a 

alcançarem, entre outros, os seguintes objetivos: 

 

 Modernizar modos de fazer educação  

As WebQuests fornecem direções bastante concretas para tor-

nar possível e efetivo o uso da Internet. E isso, na forma e na 

essência, é uma maneira de praticar uma educação sintonizada 

com nosso tempo. 

 

 Garantir acesso a informações autênticas e atualizada  

Conteúdos publicados na Internet, sobretudo os produzidos 

profissionalmente, refletem saberes e informações recentes. 

Além disso, são produtos autênticos que fazem parte do dia-a-

dia das pessoas. 
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Vale observar que a característica de autenticidade lembra um 

traço da Pedagogia Freinet que desaconselha o uso de livros didáticos, 

uma vez que estes são elaborados exclusivamente para fins escolares. 

Manuais didáticos estão, geralmente, muito distantes das publicações 

científicas. Além disso, na vida, as informações não são tratadas para 

(supostamente) facilitar aprendizagens. Se quisermos que nossos alu-

nos usem fontes autênticas, é preciso colocá-los em contato com elas 

desde o início. 

 

 Promover aprendizagem colaborativa 

As WebQuests estão fundadas na convicção de que aprende-

mos mais e melhor com os outros, não individualisticamente. 

Aprendizagens mais significativas são resultados de atos de co-

laboração. 

 Desenvolver habilidades cognitivas 

O modo de organizar Tarefa e o Processo numa WebQuest 

pode oferecer oportunidades concretas para o desenvolvimento 

de habilidades do conhecer que favorecem o aprender a apren-

der. 

 

 Transformar ativamente informações (em vez de apenas repro-

duzi-las) 

Na educação tradicional, parece que a preocupação central é 

armazenar e reproduzir "matéria". Na perspectiva sugerida por 

Dodge, o importante é acessar, entender e transformar as infor-

mações existentes, tendo em vista uma necessidade, problema 

ou meta significativa. 

 

 Incentivar a criatividade 

Se bem concebida, a Tarefa planejada para uma WebQuest en-

gaja os alunos em investigações que favorecem criatividade. 

 

 Favorecer o trabalho de autoria dos professores 
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WebQuests devem ser produtos de professores, não de especi-

alistas ou técnicos. Essa marca da abordagem metodológica 

criada por Bernie Dodge tem como meta oferecer oportunida-

des concretas para que os professores se vejam e atuem como 

autores de sua obra. 

 

 Favorecer o compartilhar de saberes pedagógicos 

Concebidas como publicações típicas do espaço Web (abertas, 

de acesso livre, gratuitas, etc.), as WebQuests são uma forma 

interessante de cooperação e intercâmbio docente. 
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                         WEBQUEST - DEFINIÇÃO 

 

Segundo Bernie Dodge (professor da San Diego State Univer-

sity), definido em 1995, a WebQuest é uma investigação orientada na 

qual algumas ou todas as informações com as quais os aprendizes in-

teragem são originadas de recursos da Internet, opcionalmente suple-

mentadas com videoconferências, chats, fóruns, correio eletrônico e 

uso de outros recursos para produção de escritas colaborativas, tais 

como wiki, blogs, etc., não apenas da web, mas atividades em sala de 

aula. 

Por que utilizar WebQuest em minhas aulas? (Objetivos) 

 Utilizar os recursos midiáticos no processo de construção do 

conhecimento. 

 Garantir acesso a informações diretas dos autores e atualizadas. 

 Promover aprendizagens cooperativas e significativas. 
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 Desenvolver habilidades cognitivas. 

 Compreender as informações em vez de apenas reproduzi-las. 

O importante é acessar, entender as informações existentes, 

analisando-as, tendo em vista uma necessidade, problema ou 

meta significativa. 

 Incentivar a criatividade. 

 Favorecer o trabalho de autoria dos professores. 

 Favorecer o compartilhar de saberes pedagógicos. 

 

WEBQUEST CURTAS 

O objetivo instrucional de uma WebQuest curta é a aquisição e 

integração do conhecimento. No final de uma WebQuest curta, o 

aprendiz terá entrado em relação com um número significativo de in-

formações, dando sentido a elas. Uma WebQuest curta é planejada 

para ser executada em uma ou três aulas. 

WEBQUEST LONGAS  

O objetivo instrucional de uma WebQuest longa compreende a 

ampliação e o refinamento do conhecimento. Depois de completar uma 

WebQuest longa, o aprendiz terá analisado profundamente um corpo 

de conhecimento, transformando-o de alguma maneira, e demons-

trando uma intelecção do material com a criação de algo que outros 

possam utilizar, no próprio sistema (Internet) ou fora dele. Uma 

WebQuest longa padrão dura de uma semana a um mês de trabalho 

escolar. 

Aspectos relevantes em investigações mais longas: 

 Que processos de pensamento são requeridos para criá-las. 

 Que forma elas assumem uma vez criadas. 

 Habilidades de pensamento (Marzano, 1992). 
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 Comparar – Identificar e articular similaridades entre as coisas. 

 Classificar – Agrupar coisas em categorias definíveis com base 

em seus atributos. 

 Induzir – Inferir generalizações ou princípios desconhecidos 

desde observações ou análises. 

 Deduzir – Inferir consequências e condições não explicitadas 

desde dados princípios ou generalizações. 

 Construir Apoio – Construir um sistema de apoio ou de prova 

para uma afirmação. 

 Abstrair – Identificar e articular o tema ou padrão subjacente 

da informação. 

 Analisar Perspectivas – Identificar e articular perspectivas pes-

soais sobre um assunto. 

WebQuests devem conter pelo menos as seguintes partes: 

1. Introdução 

2. Tarefa 

3. Recursos 

4. Processo 

5. Avaliação 

6. Conclusão 

COMO CRIAR UMA WEBQUEST? 

Não há uma fórmula pronta para a criação de produtos nos mol-

des da proposta metodológica sugerida por Bernie Dodge e Tom 

March. Mesmo assim, aponta-se aqui um possível caminho cujas fases 

são: 

1. Defina tema e fontes 

2. Delineie a tarefa 

3. Determine as fontes 

4. Estruture processo e recursos 
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5. Escreva a introdução 

6. Escreva a conclusão 

7. Finalize a primeira versão 

8. Revise sua WebQuest 

4 

               CLASSIFICAÇÃO DAS TAREFAS 

 

A tarefa é a parte mais importante de uma WebQuest. Ela for-

nece uma meta e um foco para a energia dos alunos, e torna concretas 

as intenções curriculares do autor. Uma tarefa bem concebida é factível 

e motivadora, e exige dos estudantes um pensar que vai além da com-

preensão baseada em memorização.  

Devem existir umas cinquenta maneiras de propor tarefas para 

os seus alunos. Desde 1995, os professores estão adaptando o modelo 

WebQuest às suas necessidades e circunstâncias. Da sabedoria e expe-

riência coletiva dos mestres, nasceram diversos formatos comuns de 

WebQuests. Esta taxonomia descreve esses formatos e sugere algumas 

formas de otimizar o uso deles. Ela fornece uma linguagem para dis-

cutir tarefas de WebQuests que pode melhorar nossa capacidade de 

planejar bem tais tarefas. É bastante provável que uma dada tarefa de 

WebQuest possa combinar duas ou mais categorias aqui apresentadas.  

As categorias que seguem não estão organizadas em qualquer 

ordem particular. As tarefas de recontar (contar com as próprias pala-

vras) são as primeiras por causa de sua simplicidade e por constituírem 

o limite mínimo de uma boa WebQuest. Com onze outros tipos para 

escolher, vocês provavelmente irão querer ir além do mero recontar. 

As Tarefas propostas por uma WebQuest podem ser: 

 Tarefas de Recontar 

 Tarefas de Compilação 
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 Tarefas de Mistério 

 Tarefas Jornalísticas 

 Tarefas de Planejamento 

 Tarefas de Produtos Criativos 

 Tarefas de Construção de Consenso 

 Tarefas de Persuasão 

 Tarefas de Autoconhecimento 

 Tarefas Analítica 

 Tarefas de Julgamento 

 Tarefas Científicas 

 

Para um maior detalhamento dos tipos de Tarefas que podem 

ser trabalhados, acesse:  http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html. 
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CONSTRUINDO UMA WEBQUEST COM O 

SITE WEBNODE.COM 

 

Site Webnode 

O site Webnode.com oferece gratuitamente o serviço de hospe-
dagem de sites na Internet. Com o Webnode, podemos criar páginas, 
blog, galeria de fotos, livros de visitas, fórum de discussão, enquetes e 
outras ferramentas disponíveis para serem usadas, para incrementá-lo.  

 
1º PASSO: CRIANDO UMA CONTA 

Ente no site www.webnode.com.br e preencha os campos con-
forme mostra a figura 1. 

 

http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html
http://www.webnode.com.br/
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Figura 1. Tela inicial do Webnode (http://www.webnode.com.br) 

 

1. Endereço do site (lembre-se que esta será o nome da sua pá-

gina, desse modo, escolha um nome fácil para que os visitantes 

possam lembrar). 

2. O endereço de e-mail. 

3. Senha. 

2° PASSO: CONFIGURANDO O SEU SITE 

O Webnode oferece 3 (três) tipos de sites: sites pessoais, de 

negócio e e-shop. 

Para a criação da WebQuest, utilizaremos a opção site pessoais. 

Em seguida clique em continuar. Escolhendo a opção sites pessoais, 

preencha o campo slogan e escolha o idioma. 

 

 

 

http://www.webnode.com.br/
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Figura 2. Tela de registro Webnode 

 
3° PASSO: ESCOLHENDO O TEMPLATE 

Escolha o template (modelo) para a sua WebQuest. Veja que 

tem muitas opções de templates com duas ou três colunas. Escolha uma 

opção e clique em continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tela da escolha dos templates 
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4° PASSO: CRIANDO PÁGINAS AUTOMÁTICAS 
Marque as opções de páginas que você deseja que o site crie 

automaticamente. Tem várias opções. Veja na figura 4. Observação: 

Essas páginas podem ser excluídas posteriormente. Clique em finali-

zar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tela da escolha das páginas do site 

 

5° PASSO: ADICIONANDO NOVAS PÁGINAS E CONTEÚDO 

A WebQuest está quase pronta. Já temos o template e os mó-

dulos onde acrescentaremos o conteúdo da página. No topo aparece os 

botões de configuração ou a caixa de ferramentas. Vamos ver as suas 

funções. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tela das funções das ferramentas 
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6° PASSO: CONHECENDO AS FERRAMENTAS DO 
WEBNODE 

 

 

 

 

 

Adicionando uma nova página 

Clique em novo e escolha a opção Página. 

Lembrete: Cada página criada corresponderá aos módulos da 

WebQuest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tela ferramentas para criar uma nova página 

 

 
7° PASSO: ADICIONANDO NOVA PÁGINA 

Nomeie a nova página (módulo da WebQuest) e escolha a op-

ção página em branco 

Caso queira criar submenus, selecione uma página já salva e, 

em seguida, clique em salvar. 

Em cada campo há um botão de (?) para tirar as suas dúvidas. 
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Figura 7. Tela criando uma nova página 

 
8º PASSO: SALVE A PÁGINA CRIADA 

Para cada nova página criada, não se esqueça de clicar no botão 

“Publicar” para que ela seja salva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tela publicando página 
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9º PASSO: ALTERANDO O CONTEÚDO DA PÁGINA 

Clique em editar conteúdo, (localizado no centro da página) 

para adicionar textos e imagens na página criada.  

Veja nas figuras abaixo, o editor de textos onde as informações 

serão adicionadas. 

 

 

 

 

                                                                Editor de texto onde as  

                                                                    informações serão  

                                                                        adicionadas! 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tela editar conteúdo 

 

10º PASSO: EDITANDO O MENU 

Editando o menu, você poderá escolher a ordem dos links e 

criar submenus. 

 

 



PROMESTRE – FAE / UFMG 18 

 

 

                                                                

 

 

 

                                                                   Figura 10. Tela editando o menu 
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11º PASSO: EDITANDO O CABEÇALHO 

Clique em Configurações e escolha a opção Cabeçalho. 

Em seguida uma janela pop-up será aberta. Se você já tem uma 

imagem salva no computador, faça o seu upload, mas tenha atenção 

para o tamanho da imagem recomendado.   

Largura: 900 pixels e Altura: 279 pixels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

Figura 11. Tela editando o cabeçalho 
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12º PASSO: OUTRAS FERRAMENTAS 

O Webnode, conforme apresentado no passo 7 (Adicionando 

nova página), dá uma explicação sobre cada ferramenta. Clique em 

cada ícone e conheça as suas funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13º PASSO: VÍDEO-AULA SOBRE O WEBNODE 

 Criando um site profissional no Webnode: 

https://www.youtube.com/watch?v=TGbJyRIjdig  

 

 Conhecendo o Painel De Controle do Webnode: 

https://www.youtube.com/watch?v=alPi_NBXkCk  

Em widgets, 
adicione ví-
deos do 
Youtube, fo-
tos do Flikr, 
Leitor de 
RSS, entre 
outros re-
cursos. 

Caso não tenha 

gostado do tem-

plate escolhido, 

clique em opções 

de formato e es-

colha um novo. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGbJyRIjdig
https://www.youtube.com/watch?v=alPi_NBXkCk
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 Adicionando: Widgets, Códigos, Imagens e cabeçalhos no 

Webnode: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oao_2eGoN3w  

14° PASSO: SUA WEBQUEST NO WEBNODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: WebQuest “Como o Alumínio é extraído da Bauxita?”  

(www.eletrolise.webnode.com) 

 

Bons estudos!  

Use a criatividade e produza uma belíssima WebQuest!!! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oao_2eGoN3w
http://www.eletrolise.webnode.com/
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