
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

 

 

WWWWEBQUESTEBQUESTEBQUESTEBQUEST    

 

 

 ROSMARY WAGNER PEREIRA 

 

 

Professor Orientador: Denise Elizabeth Hey David 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
 

FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O PROFESSOR 



 

 

1 

 

 

Caro leitor 

Este material didático pedagógico “Caderno Temático – Webquest ferramenta 

pedagógica para o professor” foi desenvolvido como parte integrante do PDE – 

Programa de Desenvolvimento Educacional do ano de 2008. 

Tem a intenção de incentivar o professor a fazer uso do laboratório de 

informática na sua prática pedagógica através de pesquisas orientadas na web, 

utilizando para isso o modelo Webquest.  

A leitura é fundamental, pois enfatiza aspectos práticos sobre a ferramenta 

Webquest, apresentando definições e abordagens de como utilizar e onde encontrar esta 

ferramenta. 

É composto por seis unidades assim distribuídas:  

1: O que é Webquest 

2: Elementos da Webquest 

3: Como selecionar um modelo Webquest 

4: Como avaliar 

5: Onde encontrar as Webquests 

6: Galeria de Webquest 

 Este material será utilizado como suporte didático para a aplicação do projeto de 

intervenção: WEBQUEST – FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O PROFESSOR, 

o qual será aplicado no Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha da 

cidade de Rio Negro no estado do Paraná no ano letivo de 2009. 

 

 

Rosmary Wagner Pereira 

Professor PDE 2008 
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É possível envolver alunos em uma tarefa? Como trabalhar com pesquisa na 

internet de maneira prazerosa e significativa? De que maneira podemos evitar o famoso 

"copiar" e "colar"? 

Em 1995, Bernie Dodge, professor de tecnologia educacional da San Diego State 

University (SDSU), nos Estados Unidos, desenvolveu um formato de lições baseadas na 

WWW (World Wide Web) que chamou Webquest. "Quest" quer dizer pesquisa, 

exploração ou busca. "Web" significa rede e se refere a World Wide Web, um dos 

componentes da Internet.  

De acordo com Dodge, Webquest é:  

... uma atividade orientada para a pesquisa na qual algumas ou todas as 

informações com as quais os estudantes interagem vêm de fontes na 

Internet... (DODGE, 1995) 

Os  professores, orientados em geral pelos currículos escolares ou pelo desejo de 

alargar a aprendizagem dos estudantes, encaram muitas vezes a possibilidade da 

integração da web nas suas práticas pedagógicas com um misto de expectativa e 

inquietude: acreditam no seu efeito motivacional, mas receiam que os alunos se 

dispersem pelo acessório, mas também não querem que os seus alunos se transformem 

em navegadores sem nenhum propósito; interrogam-se sobre a validade científica e 

pedagógica dessa informação. 

 É por isso que  o modelo de WebQuest facilita a integração curricular da Web e 

a sua aplicação pode traduzir-se numa experiência de aprendizagem altamente 

motivadora para os alunos e para os professores. 

São os professores, e as estratégias que eles implementam, que podem fazer a 

diferença e não a tecnologia. A eles cabe a responsabilidade de fazer com que a 

mudança se opere sobretudo no plano pedagógico. A formação, encarada numa 

perspectiva de desenvolvimento profissional dos professores, inevitavelmente ligada aos 

contextos e às práticas pedagógicas, pode contribuir para tais mudanças. 
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Webquest é uma metodologia de pesquisa na internet, voltada para o processo 

educacional, estimulando a pesquisa e o pensamento crítico. Navegar na internet pode 

ser um processo de busca de informações valioso na construção do conhecimento, 

gerando um rico ambiente interativo facilitador e motivador de aprendizagem, bem 

como pode ser um dispersivo e inútil coletar de dados sem relevância que não agregam 

qualidade pedagógica ao uso da rede. Webquest pretende ser uma metodologia de 

engajar alunos e professores num uso da internet voltado para o processo educacional, 

estimulando a pesquisa, o pensamento crítico, o desenvolvimento de professores e a 

produção de materiais.  

Em linhas gerais, uma Webquest parte da definição de um tema e objetivos por 

parte do professor, uma pesquisa inicial e disponibilização de links selecionados acerca 

do assunto, para consulta orientada dos alunos. Estes devem ter uma tarefa, executável e 

interessante, que norteie a pesquisa. Para o trabalho em grupos, os alunos devem 

assumir papéis diferentes, como o de especialistas, visando gerar trocas entre eles. 

Tanto o material inicial como os resultados devem ser publicados na web, online.  
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A Webquest é concebida e construída segundo uma estrutura lógica que contém 

os seguintes elementos estruturantes:  

 

 

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO:::: Fornece as informações iniciais que podem cativar os alunos 

para o envolvimento com a atividade. Na introdução se define claramente o que se 

pretende e apresenta alguma informação preliminar de base.  

 

TAREFA:TAREFA:TAREFA:TAREFA: A tarefa é a parte mais importante de uma Webquest. Ela fornece uma 

meta e um foco para a energia dos alunos, e torna concretas as intenções curriculares do 

autor. Uma tarefa bem concebida é motivante, e exige dos estudantes um pensar que vai 

além da compreensão baseada em memorização.  

As tarefas são divididas em diversas categorias: 

 

 TAREFAS DE RECORTAR: São tarefas pelas quais 

os alunos recebem uma instrução clara e bem situada 

do que devem relatar e de como organizar suas 

descobertas; habilidades de resumir, refinar e 

elaborar são requeridas e apoiadas. 

 

 TAREFAS DE COMPILAÇÃO: São tarefas de retirar informações de diversas 

fontes e colocar tais informações dentro de um mesmo 

formato. A tarefa de compilação familiariza os alunos 

com um corpo de conteúdos e dá aos estudantes a 
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oportunidade de prática ao requerer escolhas seletivas e explicações, fazendo 

com que transformem as informações pesquisadas. 

 

 TAREFAS DE MISTÉRIOS: Uma tarefa de mistério é 

elaborada através de um quebra cabeças onde para solucioná-

lo é necessária a consulta de diversas fontes, articulando as 

informações pesquisadas e eliminando falsos caminhos. 

 

 TAREFAS JORNALÍSTICAS: Esta tarefa faz com que os alunos ajam 

como repórteres cobrindo o evento. Devem reunir fatos 

e organizá-los de forma similar aos gêneros 

jornalísticos de apresentação de notícias, dando 

importância à fidelidade dos acontecimentos. 

 

 TAREFAS DE PLANEJAMENTO: Tarefa que requer a 

execução de um “plano ou protocolo” criando um produto 

que atinja uma meta pré determinada e funcione dentro de 

certos limites. 

 

 TAREFA DE PRODUTOS CRIATIVOS: Estas tarefas levam a produção 

de um formato como pintura, peça de teatro, diário 

simulado, pôster, jogo, canção, etc. Enfatizam a 

criatividade e a auto expressão, assim como os traços 

específicos para cada gênero escolhido. 

 

 TAREFAS DE CONSTRUÇÃO E CONSENSO: São 

tarefas que expõe os alunos em situações de diferenças, 

tentando articular, considerar e acomodar certos pontos de 

vista. 

 

 TAREFAS DE PERSUASÃO: São tarefas que desenvolvem 

habilidades de persuasão. Requer dos alunos o  

desenvolvimento de um caso convincente baseado naquilo que eles 
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aprenderam. 

 

 TAREFAS DE AUTOCONHECIMENTO: Leva aos alunos a 

responderem questões sobre eles mesmos tais como: metas, ética e moral, 

auto-aperfeiçoamento, etc. Conduz os alunos através de 

uma progressão de recursos web na medida em que eles 

analisam suas metas e capacidades e desenvolvem um 

plano de carreira. 

 

 TAREFA ANALÍTICA: Entendimentos de como as 

coisas se articulam. Oferece um espaço para o 

desenvolvimento de conhecimentos encontrando 

semelhanças e diferenças e discutindo tais relações no 

objeto pesquisado. 

 

 TAREFAS DE JULGAMENTO: Apresentam certo 

número de itens para os alunos e pede-lhes para 

ranquear os tais itens tomando decisões bem 

informadas entre suas escolhas. 

 

 TAREFAS CIENTÍFICAS: São tarefas que seguem os passos do método 

científico como: elaboração de hipóteses baseada 

num entendimento das informações fornecida 

pelas fontes on ou off-line; teste das hipóteses; 

descrição dos resultados e suas implicações. 

 

    

PROCESSO:PROCESSO:PROCESSO:PROCESSO: Traduz a dinâmica da atividade, 

isto é, a organização dos alunos para a atividade em cada 

etapa, o que devem buscar e quais os objetivos devem 

atingir. É importante que os alunos saibam claramente  
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quais os resultados que devem obter em cada etapa da atividade. Quanto mais detalhado 

o processo melhor. Nesta seção também cabe sugerir de que forma os alunos deverão 

organizar as informações que serão reunidas: usando fluxogramas, mapas mentais, etc. 

O processo é uma espécie de receita, indicando passo a passo a direção que os alunos 

devem seguir.  

 

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS:::: São os locais (fontes de informações) da internet que devem ser 

obrigatoriamente consultados. A maior parte dessas fontes se apresenta na forma de 

hiperligações no próprio corpo do Webquest. Estas 

hiperligações podem remeter para:  

 documentos colocados na Web; 

 peritos num determinado assunto; 

 bases de dados pesquisáveis na própria Internet; 

 bem como livros ou outras fontes a que os 

alunos possam ter um fácil acesso. 

 Impede-se, desta forma, que o aluno vagueie pela internet, que lhe dificultaria 

desnecessariamente o cumprimento da tarefa num espaço de tempo razoável.  

AVALIAÇÃO:AVALIAÇÃO:AVALIAÇÃO:AVALIAÇÃO: Na seção Avaliação, o aluno deve ser 

informado sobre como o seu desempenho será avaliado e 

em que casos a verificação será individual ou coletiva. 

Devem ser apresentados os critérios que serão usados para 

fazer está análise. 

CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO:::: À semelhança da Introdução, a Conclusão deve ser algo claro, 

breve e simples. Recomenda-se que a conclusão da Webquest deve seguir uma ou mais 

das seguintes direções:  

 Reafirmar aspectos de interesse registrados na 
Introdução. 

 Realçar a importância daquilo que os alunos 
aprenderam. 

 Apontar caminhos que podem ajudar os alunos a 
continuar estudos e investigações sobre o tema. 
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O quadro é comum nos laboratórios de informática 

das escolas: o professor quer usar a internet para 

complementar os conteúdos de sua disciplina. Nada de errado 

nisso, pelo contrário. O problema é que, em muitos casos, falta 

esquematização. Resultado: as aulas acabam acontecendo de 

forma improvisada, com alunos navegando por sítios que não têm a 

ver com o assunto tratado. 

Para mudar essa cena, o professor pode lançar uso de diversas metodologias de 

tecnologia educacional. Uma delas é conhecida como Webquest, que é a sistematização 

de uma aula com uso da tecnologia, propiciando uma forma organizada de ensinar e 

aprender. 

A professora Mary Grace Martins, consultora educacional da Microsoft e 

responsável pelo site Vivência Pedagógica, que contém diversos exemplos de 

Webquest, foi uma das pioneiras na utilização dessa metodologia no país. 

“O mais importante é a qualidade da proposta elaborada, é nela que 

precisamos concentrar nossos esforços”, explica Mary. 

Quem nunca utilizou esta ferramenta não precisa ficar com receio, já que não 

são necessários conhecimentos avançados em tecnologia para a aplicação da Webquest. 

Selecionar uma Webquest para aplicação, além de ser um desafio, é atividade 

que exige muito tempo. Para aproveitar melhor os esforços e aumentar as chances de 

satisfação e sucesso, os professores precisam escolher bem seus projetos de Webquest. 

Há quatro filtros pelos quais devem passar. 

 estar vinculada aos padrões curriculares locais, estaduais e nacionais;  

 substituir uma aula com a qual não estão completamente 

satisfeitos;  

 fazer bom uso da Web; 

 requerer um grau de compreensão que vá além de simples entendimento. 

 

Esta avaliação foi adaptada do site www.webquest.futuro.usp.br 
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A proposta de trabalho de uma Webquest implica certas considerações por parte 

dos professores para a sua aplicação. Se o professor optar por aplicar uma Webquest 

já disponível na internet ele poderá fazer algumas adaptações levando em 

consideração o contexto educacional da sua clientela. Este planejamento deve levar 

em conta:  

 

 TEMPO 

Qual é o tempo que posso dedicar para essa atividade? 

Quanto tempo estimado para cada etapa da atividade? 

 

 RECURSOS 

Dispomos de computadores necessários na escola? 

Possuímos conexão com Internet? 

Os alunos necessitarão de computadores em suas casas? Eles possuem? 

 

 PARTICIPANTES 

Qual a idade e série dos alunos? Quantos são? 

 

 ORGANIZAÇÃO 

O que é mais proveitoso: trabalho individual ou em 

grupo? 

Qual será a quantidade satisfatória de integrantes de 

cada grupo? 

 

 

 TEMÁTICA 

Que tema do currículo quero ensinar? 

Trabalharei só com conteúdos de minha disciplina ou realizarei um trabalho 

interdisciplinar? 

 

 ATIVIDADE 

Aplicarei essa atividade para: dar início a um novo tema, avaliar o progresso dos 

estudantes na aprendizagem de um tema já apresentado ou articular uma seqüência 

de conteúdos que estudamos? 



 

 

14 

 

 INFORMAÇÃO 

Os sítios relacionados na Webquest estão realmente 

disponíveis?  

Não estão bloqueados? 

As informações são de sítios confiáveis? 

 

 EXPOSIÇÃO 

De que maneira quero que, na finalização da atividade, os estudantes apresentem 

seus aprendizados? 

 

Este texto é uma adaptação da tradução do original publicado no Portal Educared 

Argentina, na seção Aulas Interactivas.  

Disponível em http://www.educarede.org.br/educa  

 

Estas reflexões são importantes para os 

professores que estão iniciando um trabalho com as 

novas tecnologias, pois ajudarão a estruturar suas 

aulas partindo de objetivos mais definidos, de modo 

mais significativo para seus os alunos. 
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O formato Webquest pode ser aplicado a uma variedade de situações de ensino. 

Se o professor encontrar modos de utilizar todas as possibilidades inerentes ao 

formato, seus alunos terão uma experiência rica e poderosa. Uma maneira muito 

utilizada para avaliar o formato Webquest é o uso de rubricas. 

A rubrica é uma ferramenta da avaliação autêntica, desenhada para simular 

atividade da vida real em que os alunos estão engajados na solução de problemas 

concretos. Ela é um tipo de avaliação formativa, pois faz parte de um processo de 

ensino-aprendizagem em andamento. 

É vantajoso usar rubricas no processo avaliativo porque elas:  

 permitem que a avaliação se torne mais objetiva e consistente,  

 obrigam o professor a clarear seus critérios em termos específicos,  

 mostram claramente ao aluno como o seu trabalho será avaliado e o que é 

esperado em termos de resultado, 

 desenvolve no estudante a consciência sobre os critérios a serem utilizados em 

avaliações de desempenho entre pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo de rubrica irá ajudar aos professores a precisar até que ponto a 

Webquest selecionada está ofertando suas potencialidades:     

RUBRICA PARA AVALIAR WEBQUESTSRUBRICA PARA AVALIAR WEBQUESTSRUBRICA PARA AVALIAR WEBQUESTSRUBRICA PARA AVALIAR WEBQUESTS    

Se aspectos de seu trabalho ficar entre duas ou mais categorias (entre iniciante e 

profissional, por exemplo), sinta-se à vontade para pontuá-los como achar mais 

adequado. 
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 InicianteInicianteInicianteIniciante    ProfissionalProfissionalProfissionalProfissional    MestreMestreMestreMestre    PontosPontosPontosPontos    

EstéticaEstéticaEstéticaEstética (Isso se refere à própria página da sua Webquest, não aos recursos (link) 
selecionados desde fontes externas). 

Apelo visual 
geral 

0 ponto 

Fundo é cinza. Há 
pouco ou nenhum 
elemento gráfico. 

Não há variação no 
layout ou nos tipos 

de letras. 

Ou 

Cores são berrantes 
e/ou variações 
gráficas são 
exageradas e 
legibilidade é 
prejudicada. 

1 ponto 

Há poucos 
elementos gráficos. 
Há alguma variação 
no tipo e tamanho 

das letras. 

2 pontos 

Grafismos bem 
elaborados são 

utilizados. Diferenças 
em tamanho de tipos 
e/ou cores são bem 

utilizadas. 
 

Introdução 

Efetividade 
Motivacional 

da 
Introdução 

0 ponto 

A Introdução é 
puramente factual, 

sem apelo ou 
relevância social 

significativa. 

1 ponto 

A Introdução 
relaciona-se de 

algum modo com o 
interesse dos alunos 

e/ou descreve 
questão ou problema 

instigante. 

2 pontos 

A Introdução 
apresenta o tema para 

os alunos, 
relacionando-o com o 
interesse ou meta dos 

aprendizes, e/ou 
descrevendo de modo 

envolvente uma 
questão ou problema 

instigante. 

 

Efetividade 
Cognitiva da 
Introdução 

0 ponto 

A Introdução não 
prepara o leitor para 

aquilo que virá à 
frente, ou não se 

funda naquilo que o 
aprendiz já sabe. 

1 ponto 

A Introdução faz 
alguma referência 
ao conhecimento 

prévio dos alunos e 
mostra de alguma 
forma o que virá à 

frente 

2 pontos 

A Introdução funda-
se no conhecimento 
prévio dos alunos, 

mencionando 
explicitamente 
conceitos ou 

princípios 
importantes; e 

efetivamente prepara 
os aprendizes para o 
tema, prenunciando 
novos conceitos e 

princípios. 

 

TarefaTarefaTarefaTarefa (A tarefa é o resultado final dos esforços dos alunos... não passos necessários 
para se chegar ao resultado). Na parte técnica da tarefa, o Professor Bernie não 
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considerava, na época em que elaborou este material, formas alternativas de expressão 
tais como teatro, música, gravação para rádio etc. 

Nível 
Cognitivo da 

Tarefa 

0 ponto 

A Tarefa requer 
simples 

compreensão de 
páginas web e 

respostas a 
questões. 

3 pontos 

A Tarefa requer 
análise de 

informações e/ou 
articulação de 

informações vindas 
de diferentes fontes. 

6 pontos 

A Tarefa requer 
síntese de múltiplas 

fontes de informação, 
e/ou assumirem 

posição, e/ou ir além 
dos dados originais e 

fazer uma 
generalização ou 
produto criativo. 

 

Sofisticação 
Técnica da 

Tarefa 

0 ponto 

A Tarefa requer 
resposta escrita ou 

oral simples. 

1 ponto 

A Tarefa requer uso 
de processador de 
texto ou software 

simples de 
apresentação. 

2 pontos 

A Tarefa requer uso 
de software 

multimídia, vídeo, ou 
videoconferência. 

 

ProcessoProcessoProcessoProcesso    (O Processo é uma descrição passo a passo de como o aluno irá desenvolver 
a tarefa). 

Clareza do 
Processo 

0 ponto 

O Processo não está 
descrito claramente. 

Os alunos não 
saberão exatamente 
o que quer que eles 
façam a partir da 

simples leitura das 
instruções. 

1 ponto 

Algumas 
orientações estão 
dadas, mas outras 
não. Os estudantes 

podem ficar 
confusos. 

2 pontos 

Cada passo está 
claramente descrito. 
Muitos estudantes 
saberão claramente 

onde estão no 
processo e o que 
fazer no próximo 

passo. 

 

Riqueza do 
Processo 

0 ponto 

Poucos passos; não 
há papéis 

diferenciados. 

3 pontos 

Algumas tarefas ou 
papéis 

diferenciados. Mais 
atividades 

complexas são 
requeridas. 

6 pontos 

Muitas atividades 
diferenciadas são 

requeridas. Papéis e 
perspectivas 

diferenciadas devem 
ocorrer. 

 

RecursosRecursosRecursosRecursos    (Nota: você deve avaliar todos os recursos ligados (linked) à página, 
mesmo que sejam links sugeridos em outras seções que não Recursos. Observe também 
que livros, vídeos e outros recursos off-line podem e devem ser usados quando for 
apropriado). 

Quantidade 
de Recursos 

0 ponto 

Poucos recursos 
online são usados. 

1 ponto 

Número moderado 
de recursos online. 

2 pontos 

Presença de muitos 
recursos, incluindo 

os off-line. 

 

Qualidade 
dos Recursos 

0 ponto 

Os links são 

2 pontos 

Alguns links 

4 pontos 

Os links fazem uso 
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comuns. Eles levam 
a informações que 

podem ser 
encontradas em uma 

enciclopédia 
escolar. 

apresentam 
informações que não 
são encontráveis em 
materiais escolares. 

excelentes da 
atualização e beleza 

da Web. 

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    

Clareza dos 
Critérios 

Avaliativos 

0 ponto 

Os alunos não têm 
qualquer idéia de 

como serão 
julgados. 

1 ponto 

Critérios para o 
sucesso são 

descritos pelo 
menos parcialmente. 

2 pontos 

Critérios para nota ou 
indicação de sucesso 

estão claramente 
estabelecidos, talvez 
na forma de rubrica 
para uso em auto-

avaliaçao, avaliação 
entre pares, ou 
avaliação do 

professor. 

 

Pontuação TotalPontuação TotalPontuação TotalPontuação Total     

* Esta avaliação foi adaptada do site www.webquest.futuro.usp.br 
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Para encontrar as Webquests na internet é muito simples, basta utilizar um site 

de busca como o GOOGLE ou CADÊ e digitar a palavra Webquest. O buscador 

selecionará várias páginas que contenham Webquests. 

GALERIAS DE WEBQUESTS 

Nos sites relacionados abaixo vocês encontrarão galerias de Webquests distribuídas 

por temas, autor, conteúdo, etc.  

 PHP WEBQUEST: Disponível apenas para fins educacionais. Aqui você 

encontra uma galeria de Webquest, Miniquest e Caças ao Tesouro.  

Disponível em: http://livre.escolabr.com/ferramentas/wq/ 

 SENAC WEBQUEST: O site SENAC Webquest é voltado a educadores que 

produzem e usam webquests com seus alunos e é também um convite aos 

profissionais que ainda não conhecem essa valiosa ferramenta de ensino. 

Disponível em: http://webquest.sp.senac.br/ 

 VIVÊNCIA PEDAGÓGICA: Este é um espaço para construir e compartilhar  

"Vivências Pedagógicas" relacionadas á educação e tecnologia na escola básica, 

superior ou não formal.  Privilegiamos aqui o uso das TIC's, abordando não 

apenas aspectos técnicos, mas pensando sobre de que maneira estas podem 

servir para que os alunos aprendam mais, produzam e divulguem 

conhecimentos.  

Disponível em: http://vivenciapedagogica.com.br/galeria_webquests 

 CCUM WEBQUEST’S???:  Este site disponibiliza informação e galeria de 

Webquests propostas por professores para serem resolvidas colaborativamente 

por um grupo de alunos. 

 Disponível em: http://www.nonio.uminho.pt/webquests/index.php 

 GALERIA CIÊNCIAS E BIOLOGIA. Webquests para ensino de Ciências e 

Biologia. Programa de Pós-graduação em Educação - PUC Minas. Webquests 

produzidas por alunos do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas, Campus 
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Coração Eucarístico, na disciplina Informática no Ensino de Ciências e Biologia, 

sob responsabilidade do professor Simão Pedro P. Marinho. 

 Disponível em: http://www.ich.pucminas.br/pged/bibliotec/wq/wq_ecb.html 

 

EDITORES DE WEBQUESTS 

Muitos professores ao invés de utilizarem as Webquests disponíveis na internet em 

suas aulas preferem editar uma de sua autoria.  Para isso, existem alguns sites 

especializados em edição de Webquests: 

 PHP WEBQUEST: PHP Webquest é um programa educativo criado pelo 

professor espanhol Antonio Temprano e traduzido para o português pelo 

professor Eziquiel Menta (EscolaBR) para criar Webquest, Miniquest e Caças ao 

Tesouro sem a necessidade de escrever o código HTML ou utilizar programas de 

edição de páginas web. O usuário pode editar ou apagar as atividades criadas por 

ele. Disponível em: http://livre.escolabr.com/ferramentas/wq/ 

 CCUM WEBQUEST’S???:  Este sistema de criação de Webquests está à 

disposição dos Professores que o queiram utilizar, com o compromisso de 

aceitarem as condições constantes no regulamento de utilização.  

Disponível em: http://www.nonio.uminho.pt/webquests/index.php 

 WIKI / ESCOLABR: O Wiki é um software colaborativo que permite ao 

usuário editar coletivamente documentos hipertextuais e publicá-los em tipos 

específicos de páginas da Internet, as quais também chamadas de Wiki. O 

objetivo é construir um grande acervo de material sobre o tema Tecnologia 

Educacional. 

Disponível em: 

http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_principal 

 

TEXTOS E ARTIGOS 

 Webquest: uma técnica para aprendizagem na rede internet.  

TEXTO ORIGINAL DE BERNIE DODGE  

Disponível em: 

http://www.miniweb.com.br/top/Jornal/artigos/Artigos/webquest.html 
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 Mudar a forma de ensinar e de aprender com tecnologias. 

 José Manuel Moran - Especialista em projetos inovadores na educação 

presencial e a distância. 

Texto que inspirou o capítulo primeiro do livro: MORAN, José Manuel, 

MASETTO, Marcos e BEHRENS, Marilda. Novas Tecnologias e Mediação 

Pedagógica. 12ª ed. Campinas: Papirus, 2006, p.11-65 

Disponível em: http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm#diferentes 

 A concepção de pesquisa no cotidiano escolar: possibilidades de 

utilização da metodologia webquest na educação pela pesquisa.  

Autor: Rocha, Luciano Roberto Rocha. Orientadora: Glaucia da Silva Brito. 

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação, 

Programa de Pós-Graduação em Educação. Defesa: Curitiba, 2007. Inclui 

bibliografia. Área de concentração: Cultura e processo de ensino-

aprendizagem.  

Disponível em: http://hdl.handle.net/1884/10182 

 WEBQUEST: Protótipo de um Ambiente de Aprendizagem 

Colaborativa a Distância Empregando a Internet.  

Gilseno de Souza Nunes Ribeiro e Rafael Timóteo de Sousa Junior. UNB – 

Universidade de Brasília. Este trabalho tem por finalidade apresentar um 

protótipo de ambiente de aprendizagem colaborativa á distância, empregando 

a internet, baseado na Pedagogia de Projetos. 

Disponível em: 

http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTem

plate=&infoid=110&sid=124&tpl=printerview 

 Aventuras em  Formação: construção de Webquests.  

Maria Isabel Macedo Fernandes, Maria Manuela Bacelar do Carmo, Vicência 

Maria Gancho do Maio. Universidade de Évora.  

Disponível em: 

http://www.clubedoprofessor.com.br/webquest/AventuraemFormacao.htm 
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Para facilitar a utilização da ferramenta pelo professor, nesta unidade 

apresentamos uma galeria comentada de Webquests, dispondo de tabelas distribuídas 

nas diversas áreas de conhecimento.  

Tabelas: 

 Artes 

 Biologia 

 Ciências 

 Educação Física 

 Filosofia e Sociologia 

 Física 

 Geografia 

 História 

 Inglês 

 Interdisciplinares 

 Matemática 

 Português e Literatura 

 Química 

 

Cada tabela apresenta cinco colunas para o melhor acompanhamento do 

professor: 

 Nível:Nível:Nível:Nível: Situa se o modelo Webquest é para o Ensino Fundamental – Séries 

Finais ou Ensino Médio. 

 ConteúdoConteúdoConteúdoConteúdo: Lista os conteúdos abordados pela Webquest. 

 Webquest:Webquest:Webquest:Webquest: É o nome dado pelo autor da Webquest. 

 EndereçoEndereçoEndereçoEndereço: Sitio onde o professor pode localizar a Webquest. 

 ComentáriosComentáriosComentáriosComentários: Auxilia o professor sobre a eficácia do modelo 

apresentado, apresentando um pequeno resumo da Webquest. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Médio HISTÓRIA DA 

ARTE - 
MOVIMENTOS 
ARTÍSTICOS 

Movimentos e estilos 
artísticos 

http://www.crb.g12.br/site/webquest/mo
vimentos/index.htm 

Conhecer a História da Arte 
propiciará ao aluno uma relação mais 
consciente do ser humano no mundo e 

para o mundo, contribuindo para a 
formação de indivíduos mais críticos 
e criativos que um dia, no exercício 

do seu papel de cidadão, atuarão para 
transformar a sociedade. 

Médio SURREALISMO O Surrealismo – Conceitos e 
exemplos na pintura de 

Magritte e Dali 

http://www.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/proj/actividades/webqu

ests/surrealismo/index.htm 

Proporcionar uma reflexão sobre 
alguns domínios supra-racionais que a 
cultura humana cristalizou na pintura 
surrealista, onde o onírico é uma das 

pedras de toque. 
Médio MÚSICA Onde estão meus avôs? http://www.minerva.uevora.pt/netdays9

9/musica/index.htm 
Descobrir as origens do instrumento 

musical GUITARRA e encontrar 
todos os seus "parentes" diretos, 

possibilitando construir uma árvore 
genealógica  que inclua desde os mais 
remotos antepassados até aos modelos 

mais recentes. 
Fundamental CULTURA 

AFRICANA 
África – continente 

desconhecido 
http://www.emack.com.br/sao/webquest

/sp/2004/africa/introducao.htm 
Descobrir várias formas em que a 
cultura africana contribuiu para a 
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formação de nossa cultura brasileira. 
Médio MÚSICA A música popular brasileira http://livre.escolabr.com/ferramentas/w

q/webquest/soporte_horizontal_w.php?i
d_actividad=7760&id_pagina=3 

Sendo a música uma das formas de 
comunicação entre jovens, 

procuramos elementos nas letras que 
podem retratar a sociedade de sua 
época e fazer um comparativo dos 

jovens de diferentes regiões, cidades 
ou país. 

Médio DADAÍSMO 
Dadaísmo e os 

Conflitos Mundiais atuais. 
 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_derecha_w.php?id_

actividad=1276&id_pagina=2 

Possibilitar ao aluno desenvolver o 
senso crítico diante das adversidades 
do mundo em conflito permanente, 

utilizando para isso um estilo 
artístico. 

Médio ou 
Fundamental 

TEATRO Teatro de Natal 
 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tabbed_w2.php?id_

actividad=2688&id_pagina=2 

Realização de um teatro de natal, 
onde os personagens são as 

disciplinas do contexto escolar. 
Médio MÚSICA - 

FILMES 
“Tropa de Elite” - contado e 

cantado 
 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tablon_w.php?id_a

ctividad=5283&id_pagina=1 

“Tropa de Elite” – contado e cantado, 
é um projeto cultural, interdisciplinar 
de Arte Educação, que visa instigar o 
aluno a fazer uma reflexão consciente 

sobre a violência na cidade de 
Candeias. O foco desse trabalho é um 

recorte na perspectiva dessa 
preciosidade cinematográfica, 

que pode ser considerado como um 
verdadeiro “Reality Show”. Na 

realização das suas tarefas, o aluno 
será um excelente instrumento de 
resgate da ética e da “educação 

doméstica”. 
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Fundamental CINEMA A Sétima Arte 
 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tabbed_w2.php?id_

actividad=8859&id_pagina=2 

Discute a importância da sétima arte 
na vida das pessoas. 

Fundamental PINTURA Os grandes mestres da pintura 
brasileira 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tablon_w.php?id_a

ctividad=9054&id_pagina=1 

Proporcionar uma viagem fantástica 
pelo mundo da arte, conhecendo 

alguns dos mestres da pintura 
brasileira. 

Fundamental EDOUARD 
MANET WG MANET 

 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_izquierda_w.php?id

_actividad=1538&id_pagina=1 

Viagem pelo mundo de MANET, 
conhecendo sua arte e  admirando um 
pouco de sua criatividade de buscar a 

vida e retratar em suas obras. 
Fundamental PUBLICIDADE Publicidade com artes 

 
http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_a

ctividad=9445&id_pagina=1 

Conhecer diversas formas de 
propaganda e sua importância. 
Compreender que há toda uma 

montagem para convencer o público a 
comprar determinados produtos. 
Estimular o desenvolvimento das 

seguintes competências: 
interatividade, cooperação, leitura, 

registro, compreensão, dramatização, 
conhecimento e criatividade. 

Fundamental MICHELÂNGELO WG Michelangelo 
 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tablon_w.php?id_a

ctividad=1957&id_pagina=5 

Estudo sobre as obras e vida de 
Michelangelo. 

Fundamental TEATRO – 
HISTÓRIA DO 

TEATRO 

Webquest – Teatro http://www.colegiodante.com.br/instituc
ional/interfaces/WebQuest/wqteatro/intr

oducao.htm 

Conhecer um pouco da história do 
teatro. Entender a finalidade dessa 
arte: despertar emoções e conhecer 
um pouco mais o comportamento 

humano. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Médio ECOLOGIA Cuidando do Planeta 

 

http://geocities.yahoo.com.br/clickbio/w
ebquest/poluicao.html 

 

Analisar o impacto ambiental das 
atividades humanas sobre o ambiente, 

propondo ações individuais e 
coletivas para médio e longo prazo. 

Médio VERTEBRADOS Animais Vertebrados 
 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tablon_w.php?id_a

ctividad=1953&id_pagina=1 

Estuda o subfilo dos vertebrados, 
como os sistemas trabalham para 

manter o  equilíbrio e funcionalidade 
e, sobretudo a sobrevivência e 
reprodução  dos organismos. 

Médio 
SISTEMA 

DIGESTÓRIO 
 

Sistema Digestório 
 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_derecha_w.php?id_

actividad=10103&id_pagina=1 

Entender o aparelho digestório 
percebendo melhor os sinais de seu 
corpo e conscientizando os alunos 

para que passem a ajudá-lo, 
melhorando a alimentação em busca 

de uma vida saudável. 
Médio VERMES Vermes IAC!!! Bichos 

esquisitos... 
 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tablon_w.php?id_a

ctividad=3208&id_pagina=1 

Informar sobre os agentes causadores 
e os transmissores, os sintomas e as 
medidas profiláticas de alguns tipos 
de doenças transmitidas por vermes. 

Médio DOENÇAS 
TROPICAIS 

(dengue, febre 

Doenças tropicais http://www.colegiodante.com.br/interfa
ces/WebQuest/doencas/doencas_tropica

is.htm 

Informar sobre os agentes 
etiológicos, o vetor, os sintomas e as 
medidas profiláticas em cada tipo de 
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amarela, cólera, 
leptospirose, mal 

de Chagas, malária 
e leishmaniose) 

doença. 

Médio ANIMAIS EM 
EXTINÇÃO - 

BALEIAS 

Para Hunt ou não a Hunt? http://209.85.171.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.rippleeffectl
earning.com/webquest/Webquest.html&
prev=/search%3Fq%3Dwebquest%2Bd

e%2Bwebquest%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhh09GVQY8r004Sym

CU_WzNl9Psm5w 

Os alunos formarão grupos de 
trabalho para adquirir uma 

compreensão básica da baleia 
Bowhead e, em seguida, assumirão o 
papel de decidir se todos os tipos de 

caça devem ser proibidos. 

Médio MAMÍFEROS - 
GORILAS 

Salvando os gorilas http://209.85.171.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://questgarden.com/0
0/75/6/051117133742/index.htm&prev
=/search%3Fq%3Dwebquest%2Bde%2

Bwebquest%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhhiWCEt8Aou2HPQ2_

riIScxGNRJnA 

Neste Webquest eles vão investigar a 
situação dos gorilas selvagens e, em 

seguida, formar grupos para visitar os 
sites da internet a partir de diferentes 
organizações que se dedicam a salvar 

os gorilas.  

Médio ENGENHARIA 
GENÉTICA 

Engenharia Genética http://www.coljoaoxxiii.com.br/?secao=
42941&categoria=44238&id_noticia=1

83302 

Com o objetivo de avaliar o impacto 
das diferentes aplicações da 

engenharia genética no nosso planeta 
os alunos formarão uma comissão 

composta por várias individualidades 
de renome: médico; veterinário; 

engenheiro agrônomo; membro de um 
grupo ambientalista; um defensor dos 
direitos dos animais e representante 

dos países em vias de 
desenvolvimento. 

A esta comissão caberá decidir sobre 
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a atribuição, ou não, de um grande 
financiamento do Banco Mundial 
para a investigação nesta área. No 

caso de uma decisão positiva, caberá 
a esta comissão definir os termos, ou 

as condições, em que deverá ser 
atribuído este financiamento. 

Médio ENVELHECIMEN
TO CELULAR – 

RADICAIS 
LIVRES 

Química da vida: a dupla face 
do oxigênio 

http://www.coljxxiii.com.br/webquest/r
edicais.htm 

O aluno pesquisará sobre radicais 
livres e antioxidantes, como são 

formados e se realmente pode ser 
evitado o envelhecimento celular com 
a ingestão de vitaminas. Este trabalho 

deve contribuir para que o aluno 
possa discernir sobre o uso 

indiscriminado de vitaminas. 
Médio GENÉTICA 

Como explicar essa 
tal genética!!! 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_horizontal_w.php?i

d_actividad=3214&id_pagina=1 

Estuda conceitos de genética. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Fundamental VITAMINAS As Vitaminas 

 

http://jrsulestado.vilabol.uol.com.br 

 

Conscientizar sobre a importância das 
vitaminas e informar as maneiras de 

obtê-las. 
Fundamental ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL, 
ESPORTES 

ADEQUADOS 

Vida saudável http://www.emack.com.br/sao/webquest
/sp/2005/vida_saudavel/index.htm 

Reflexão sobre a importância de uma 
vida saudável e o que é necessário 

para obte-la. 

Fundamental ESPÉCIES EM 
EXTINÇÃO 

Animais Ameaçados de 
Extinção 

http://www.emack.com.br/sao/webquest
/sp/2004/animais_extincao/intro.htm 

Conscientização em relação à 
preservação dos animais 

Fundamental DENGUE Dengue – os alunos contra 
atacam 

http://www.emack.com.br/sao/webquest
/2003/WQ/introd.htm 

Os alunos desenvolvem tarefas em 
grupo preparando materiais de 

orientações sobre os riscos da dengue. 
Fundamental TABELA 

PERIÓDICA 
Onde se escondem os 

elementos da tabela periódica 
http://www.colegiodante.com.br/interfa
ces/WebQuest/Tabperi/TabelaPeriodica

2.htm#introducao 

Pesquisar e conhecer um pouco mais 
sobre os elementos químicos. 

Fundamental INSETOS Bicho-da-seda: interessante e 
cheio de segredos 

http://www.crb.g12.br/site/webquest/Bi
cho_da_Seda/conclusao.htm 

O ciclo de vida do bicho-da-seda 
(ovo, lagarta, crisálida, mariposa) e 

suas características. 
Desenvolveram: responsabilidade e 
cuidados com animais, observação, 

comparação e conclusão. 
Fundamental DROGAS Entenda o perigo! http://www.colegiodante.com.br/interfa O aluno faz parte de uma agência de 
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ces/WebQuest/webquest_drogas/index.
htm 

marketing e publicidade. O seu 
desafio será criar uma campanha cujo 
tema é a prevenção ao uso indevido 

de drogas. Essa Webquest é 
importante para compreender quais 
são os efeitos principais das drogas 

psicotrópicas no organismo humano, 
tanto no aspecto físico como no 

psicológico. 
Fundamental HORMÔNIOS Mensagens vêm, mensagens 

vão 
http://www.colegiodante.com.br/interfa
ces/WebQuest/Hormonios/HormoniosA

final.htm 

Conhecer os responsáveis por 
mudanças dentro do seu corpo – os 

hormônios. 
Fundamental FÍSICA: 

ENERGIA 
Webquest de Física http://www.netkids.com.br/educacao/co

nhecimento/webquest/publicacoes/cienc
ias/aenergia/ 

Pesquisar sobre os diferentes tipos de 
energia: mecânica, potencial, 

potencial gravitacional, cinética, 
luminosa, térmica e elétrica. 

Fundamental QUÍMICA: 
TABELA 

PERIÓDICA 

A tabela que mudou a 
química 

http://www.anossaescola.com/cr/webqu
est_id.asp?questID=1446 

Reconhecer a contribuição da 
Química para a qualidade de     vida 
quer na explicação das propriedades 
dos materiais que nos rodeiam quer 
na produção de novos    materiais. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Fundamental JOGOS 

OLÍMPICOS 
Jogos Olímpicos na Grécia 

Antiga 
http://www.dgidc.min-

edu.pt/inovbasic/proj/actividades/webqu
ests/jogos-olimpicos/index.htm 

Reflexão crítica sobre o ideal 
olímpico. Identificar diferenças entre 
os Jogos na Antiguidade Clássica e os 

da Era Moderna. 
Fundamental 

e Médio 
FUTEBOL Futebol: ontem e hoje http://www.emack.com.br/sao/webquest

/sp/2005/futebol/index.htm 
Trata especialmente do futebol 

brasileiro de antigamente e de hoje. 
Reflete a supervalorização dos 
jogadores em relação ás outras 

profissões e, também, compara a vida 
dos jogadores do passado e dos atuais. 

Fundamental 
e Médio 

ATLETAS 
PORTADORES 

DE 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

Superando obstáculos http://www.emack.com.br/sao/webquest
/sp/2004/supost/introd.htm 

Faz com que os alunos conheçam a 
realidade de pessoas que precisam de 

cuidados especiais mas que nos 
mostram  que a cada dia superam 
obstáculos nos dando uma bonita 

lição de vida. 
Fundamental FUTEBOL Futebol: ontem e hoje http://www.emack.com.br/sao/webquest

/sp/2005/futebol/tarefa.htm 
Os alunos escolherão um jogador de 
futebol das décadas de 50 ou 60 para 

construir um site repleto de 
informações. 

Fundamental 
e Médio 

QUALIDADE DE 
VIDA 

OBESIDADE - Alimentação 
e exercício físico 

http://www.anossaescola.com/CR/webq
uest_id.asp?questID=289 

Desafio interessante para a 
conscientização da importância da 
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alimentação e do exercício físico na 
luta  contra a obesidade. 

Fundamental EXERCÍCIOS 
FÍSICOS: 

QUALIDADE DE 
VIDA 

Influência da Atividade física 
na qualidade de vida 

 

http://twiki.softwarelivre.org/pub/Sandb
ox/WqUnivali5b/ativfisquali.htm.txt 

Levando em consideração os 
benefícios da atividade física no 
aumento da qualidade de vida, a 

proposta deste tema foi reforçar a 
importância da prática do exercício na 
vida de cada indivíduo, destacando a 
diferença entre pessoas que praticam 
atividade física e pessoas que nunca 

praticaram. 
Fundamental NOÇÕES DE 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

JOGANDO E 
APRENDENDO... 

http://pwp.netcabo.pt/webquest/default.
htm 

Com auxílio do professor e desta 
webquest os alunos, devem 

desenvolver tarefas (aula) de 
Educação Física, as quais serão 
apresentadas durante sessões de 

aproximadamente 45 minutos, aos 
seus colegas. 

Fundamental SAÚDE "Uma Escola que produz 
saúde" 

Prof. Nelmo 

 

http://www.mendelvilas.com.br/webque
st17.html 

A Tarefa proposta é a elaboração de 
um artigo para ser enviado a 

Biblioteca da Escola, às Associações 
de bairros, Secretaria de Saúde, para 

dessa forma, descobrir como o 
conhecimento e a cultura popular 

representam a saúde. Um processo 
que ganha sentido no dia-a-dia de 

cada pessoa e nas experiências 
coletivas de cidadania. 

Médio CONHECIMENT
OS PRÁTICOS 

Webquest de Educação Física http://mgm99.no.sapo.pt/index.htm Esta idéia pioneira surgiu na 
necessidade de produzir uma O 
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TEÓRICOS 
SOBRE A 

DISCIPLINA DE 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Está Webquest tem por finalidade 
fazer a transferência prática - teoria - 

prática de todos os conhecimentos 
que temos da disciplina de Educação 

Física. A tarefa dos alunos será 
realizar as fichas práticas sobre as 

modalidades desportivas que 
aprendeu nas aulas. 

Fundamental MÚSICA- 
SEXUALIDADE 

Sexualidade http://wiki.softwarelivre.org/pub/Sandb
ox/WqUnivali7b/Wqsexualidade.htm.tx

t 

Reconhecer a diferença entre 
sexualidade e sexo; as doenças 

sexualmente transmissíveis e HIV 
sabendo da prevenção das mesmas. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Médio TEORIA 

KUHNIANA DO 
DESENVOLVIME
NTO CIENTÍFICO 

Em busca do paradigma 
perdido 

http://www.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/proj/actividades/webqu

ests/kuhn/index.htm 

Expedição ao Reino da Biologia, a 
bordo do navio Poseidon. O objetivo 

será perspectivar a história desta 
ciência de acordo com a teoria 
kuhniana do desenvolvimento 

científico. 
Médio AÇÃO HUMANA A Ação Humana 

 
http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tablon_w.php?id_acti

vidad=1486&id_pagina=5 

Compreensão da ação humana: 
Análise e compreensão do agir. 

Médio A HERANÇA 
DEIXADA POR 

GALILEU 

Galileu Galilei – uma 
aventura na web 

http://www.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/proj/actividades/webqu

ests/galileu/index.htm 

Descobrir Galileu e a importância da 
luneta astronômica na construção do 
cosmo visão que ainda hoje nos serve 

de referência. 
Médio FILOSOFAR; 

REFLEXÃO; 
PENSAMENTO; 

DÚVIDA; 
INTERROGAÇÃO 

E CRÍTICA 

A Aventura do Conhecimento 
 

http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tablon_w.php?id_acti

vidad=552&id_pagina=1 

Reflexão filosófica. 
 

Médio ÉTICA, DIREITO 
E POLÍTICA 

A dimensão ético-política http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tablon_w.php?id_acti

- Relacionar Ética, Direito e Política. 
- Compreender o problema da 
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vidad=2361&id_pagina=1 existência e justificação do estado. 
- Compreender e avaliar a teoria 

aristotélica acerca da existência do 
estado. 

- Compreender e avaliar a teoria de 
Locke acerca da justificação do 

estado. 
- Problematizar a questão da justiça 

social. 
Fundamental CIDADANIA Uma aventura em busca da 

cidadania 
http://www.emack.com.br/sao/webquest

/sp/2004/busca_cidadania/index.htm 
Tornar o aluno um agente ativo na 
construção do seu conhecimento, 

fazendo-o refletir sobre temas 
cotidianos que, muitas vezes, passam 

despercebidos. 
Médio PRECONCEITO Somos todos diferentes http://livre.escolabr.com/ferramentas/w

q/webquest/soporte_mondrian_w.php?i
d_actividad=10558&id_pagina=1 

Reflexões como: Você contribuiu 
para a construção de um novo mundo. 
Por meio da prática de atitudes éticas, 
conquistou o poder de transformar-se 

em um novo cidadão e 
conseqüentemente tornar a sociedade 

mais justa e igualitária. Usando a 
inteligência e o coração consolidou 
valores que mudaram sua visão de 
mundo contribuindo para que todos 

tenham um bom convívio social. 
Médio CONSCIÊNCIA 

MORAL 
Somos todos diferentes http://livre.escolabr.com/ferramentas/w

q/webquest/soporte_mondrian_w.php?i
d_actividad=10558&id_pagina=2 

Construir uma consciência moral para 
poder agir por si mesmo e não guiado 

pelos outros tornando o ambiente 
escolar, seu bairro, o estado e o país 
em locais democráticos. Reflexões 
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sobre: 1-Quais os vícios lingüísticos 
(sotaques, gírias, códigos) existentes? 

2- Quais tipos de culturas (hábitos) 
convivem diariamente? 3- As 

religiões são muito variadas? 4- A lei 
sobre crimes ambientais é conhecida? 

Médio SUBJETIVIDADE 
OBJETIVIDADE Filosofia Antiga: dos 

pré-socráticos a Sócrates 
 

http://ube-
167.pop.com.br/repositorio/102292/meu

site/antiga.html 

Elaborar uma síntese do pensamento 
destes filósofos (pré-socráticos, 
sofistas e Sócrates) buscando 

enfatizar a distinção entre o conceito 
de objetividade e subjetividade em 

relação a eles. 
Médio PENSAMENTO 

OCIDENTAL 
Webquest: 

Matizes do pensamento 
ocidental 

http://www.minerva.uevora.pt/of2002/
matrizes/index.htm#introducao 

Esta aventura na web pretende que 
tomes conhecimento das influências 
das matrizes do pensamento 
ocidental: a Filosofia clássica e o 
legado judaico-cristão. O leme que 
deve nortear a tua pesquisa é de uma 
atitude critica sempre presente. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Médio FÍSICA 

MODERNA - 
EINSTEIN 

Tudo é Relativo??? 

 

http://fisica.vila.bol.com.br 

 

Estudo sobre a vida de Einsten e os 
estudos realizados por ele no ano de 

1905. 
Médio BIODISEL Produção de biodiesel 

 
http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tabbed_w4.php?id_a

ctividad=495&id_pagina=4 

Descobrir as aplicações tecnológicas 
do efeito fotoelétrico. 

Médio SOLUBILIDADE 
(Física e Química) 

A Água 
 

http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tablon_w.php?id_acti

vidad=197&id_pagina=2 

Algumas atividades experimentais 
que testam as propriedades da água. 

Médio ONDAS - 
TERREMOTOS 

Torne-se um anti-Designer 
Terremoto! 

http://209.85.171.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://questgarden.com/7
1/26/9/081013095448/index.htm&prev
=/search%3Fq%3Dwebquest%2Bde%2

Bwebquest%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhiKPiYUNIEV9sQEsd

Ra6RV1uaH0yA 

Desafio: projetar e construir uma 
história de três sismo-resistente 

estrutura usando apenas uma 
quantidade definida de cola, palitos, 
palitos artesanais, talas de madeira, e 
seu próprio engenho. Depois de ter 
construído a estrutura, testar a sua 

resistência sísmica, colocando-o em 
um terremoto. 

Médio MECÂNICA A Física está presente no 
nosso dia a dia?? Onde?? 

http://wqtransito.vilabol.uol.com.br/inde
x.htm 

Proposta de descrever uma situação 
que ocorre no trânsito e explicá-la sob 

o pondo de vista legal, físico e das 
pessoas envolvidas, trabalhando com 
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noções básicas de mecânica. 
Médio MOVIMENTOS A Física do MOVIMENTO... http://www.novafisica.net/webquest/mo

vimento/index.htm 
O objetivo do trabalho é avaliar 

fisicamente situações que envolvam 
os diversos tipos de movimento... 
Essas mesmas situações devem 

emergir nos mais diversos momentos 
de sala de aula, servindo como forma 

de contextualização dos conteúdos 
abordados. 

Médio NOÇÕES DE 
FÍSICA 

Conhecimentos 
físicos que fazem 
parte do dia-a-dia 

das pessoas 

Notícias na hora exata... e na 
velocidade certa! 

 

http://www.novafisica.net/webquest/jor
nal/index.htm 

Desenvolver um telejornal diferente, 
que possa ajudar os telespectadores a 
entender alguns dos princípios físicos 
que estão presentes em nosso dia-a-

dia. 
 

Médio ENERGIA 
ELÉTRICA 

Energia Elétrica http://www.colegioalianca.com.br/Adm/
Imagens/q_300507095624.ppt. 

Perceber a formação, a origem e a 
utilidade da Energia Elétrica, além de 
fazer uma análise da melhor forma de 

sua produção. 
 

Médio HISTÓRIA DA 
FÍSICA 

GRANDES 
FÍSICOS 

Física – Grandes físicos http://www.coljoaoxxiii.com.br/?secao=
42941&categoria=44238&id_noticia=1

83303 

O conhecimento mais detalhado 
do modo como a história e os 

acontecimentos se sucederam, a 
maneira como ilustres cientistas 

contribuíram para esses 
acontecimentos. Pesquisar as 

biografias: Robert Boyle 
, Jacques Alexandre Charles, 

Joseph Louis Gay-Lussac, Benoit 
Paul Emile Clapeyron, James 
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Prescott Joule. 
 

Fundamental 
e Médio 

INTRODUÇÃO 
AO ESTUDO DA 

FÍSICA 

Gazeta da física espantosa: à 
descoberta de uma ciência 

fascinante 

http://gazetafisica.awardspace.com/ Desenvolveu-se a Webquest 
Despertar os alunos para a 

importância que esta ciência possui na 
sociedade atual, tendo ainda como 
objetivos, permitir: aprendizagem 

centrada na resolução de problemas 
reais, na pesquisa da informação, no 
desenvolvimento da autonomia do 
aluno e do trabalho colaborativo. 

Para, além disso, procurou-se criar 
uma Webquest de longa duração e de 
caráter interdisciplinar, visto que as 

tarefas envolvem diversas disciplinas 
como as Ciências Físico-químicas, 

Matemática, Educação Visual e 
Língua Portuguesa. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Médio ROCHAS 

SEDIMENTARES 
Rochas sedimentares http://www.nonio.uminho.pt/webquests/

webquest/soporte_derecha_w.php?id_ac
tividad=6223&id_pagina=1 

Faz que o aluno se imagine um 
geólogo que vai entrar em ação numa 
pesquisa sobre rochas sedimentares. 

Médio RECURSOS 
GEOLÓGICOS 

 

Recursos Geológicos http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tabbed_w3.php?id_a

ctividad=5808&id_pagina=3 

Tomar conhecimento dos tipos de 
recursos geológicos que a Terra nos 
fornece e do modo como devemos 
usufruir deles sem os esgotarmos. 

Fundamental CAMADA DE 
OZÕNIO 

A Camada de Ozônio 

 

http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
miniquest/soporte_derecha_m.php?id_a

ctividad=2468&id_pagina=3 

Simula o efeito da camada de ozônio 
realizando uma atividade prática. 

Fundamental MEIO 
AMBIENTE - 

ÁGUA 
A água, um recurso 

escasso... 
 

http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_derecha_w.php?id_ac

tividad=6400&id_pagina=2 

Desenvolve a conscientização pelos 
problemas que afetam o meio 

ambiente (água) e sobre os focos de 
poluição existentes a nível mundial. 

Médio METEREOLOGIA Meteokids http://www.minerva.uevora.pt/netdays9
9/meteorologia/index.htm 

O aluno exerce um papel de aprendiz 
de meteorologista e executará uma 
tarefa de elaboração de um boletim 

meteorológico. 
Médio POLUIÇÃO Queremos ar para respirar http://www.emack.com.br/sao/webquest

/sp/2004/Ar/index.htm 
Os alunos realizam um debate público 

exercendo diferentes papéis para 
analisar os problemas de uma 



 

 4
4

 

empresa acusada de ter feito uma 
série de descargas poluentes no ar que 
têm tido como conseqüência um mau 

cheiro constante. 
Fundamental TRABALHO 

INFANTIL 
Webquest - Erradicação do 

Trabalho Infantil 
http://www.emack.com.br/sao/webquest

/2003/trab_inf/introd.htm 
Ao longo deste trabalho, os alunos 
podem conhecer um pouco mais 

dessas crianças que, ao contrário de 
muitos, não podem viver uma 

infância saudável e feliz. 
Fundamental ENERGIAS: 

SOLAR, EÓLICA 
E GEOTÉRMICA 

Energias alternativas http://www.colegiodante.com.br/instituc
ional/interfaces/WebQuest/energiasalter

nativas/WQ.html 

Desenvolvimento por parte dos 
alunos de uma campanha defendendo 

o uso de energias alternativas. 
Fundamental REGIÃO 

SUDESTE 
Região sudeste – nossa casa 

no Brasil 

 

http://www.colegiodante.com.br/interfa
ces/WebQuest/sudeste/g3sudeste.htm 

Região Sudeste: pontos turísticos 
(tanto do litoral quanto do interior), 

praias famosas, comidas típicas, 
músicas que falem sobre alguma 

cidade importante, calendário com as 
principais festas populares ... 

Médio CHUVAS 
ÁCIDAS 

Chuvas ácidas - um problema 
ambiental 

http://www.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/proj/actividades/webqu

ests/chuvas-acidas/index.htm 

Tens uma missão a cumprir! O 
Planeta está a morrer e é urgente 

tomar consciência da problemática 
das chuvas ácidas e tentar 

rapidamente encontrar soluções. No 
entanto para um mesmo problema 
existem pontos de vista diferentes, 

soluções diferentes consoantes a área 
de ação ou a profissão do indivíduo. 

O desafio que te é lançado é o de 
optares por uma das profissões abaixo 
mencionadas e que assumas o papel 
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de um verdadeiro profissional que 
tem de responder a questões muito 
concretas e/ou encontrar soluções. 

Fundamental CIDADE DE SÃO 
PAULO 

Turismo no asfalto http://www.saa.com.br/webquest/São%
20Paulo/sptur.html#Créditos 

Imagine que você é um turista 
chegando à cidade de São Paulo. Vai 

se tornar um agente de viagens e 
elaborar um "folder"  digital com um 

roteiro para que outros turistas 
também possam se divertir em São 

Paulo. 
Fundamental 

e Médio 
IMIGRAÇÃO E 

MIGRAÇÃO 
NORDESTINA 

PARA SÃO 
PAULO 

Terra Nova http://www.saa.com.br/WEBQUEST/in
dex_Nova.html#Conclusion 

Assumir o papel fictício de um 
imigrante ou migrante e registrar 

todos os momentos importantes de 
sua vida em um livro eletrônico onde 
suas peregrinações serão exemplos 
para que novas gerações percebam 
como estas pessoas influenciaram a 
cultura e os costumes na cidade de 

São Paulo. 
Médio IMIGRANTES – 

ESTADOS 
UNIDOS 

Meet the immigrants http://209.85.171.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.lubbockisd.o

rg/webquests/MeetImmigrants/t-
index.htm&prev=/search%3Fq%3Dweb
quest%2Bde%2Bwebquest%26hl%3Dp

t-
BR&usg=ALkJrhj21DqjyDZwOdCJWe

0i2j87KmV7AQ 

Estudo da resolução dos Estados 
Unidos.  Deve ser capaz de se 

relacionar com o conhecimento 
prévio sobre exploradores e os 

imigrantes, enquanto ganham novos 
conhecimentos e visões sobre o 

tópico. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Fundamental QUILOMBOS Conscientizar sobre a 

importância das vitaminas e 
informar as maneiras de obtê-

las. 

http://br.geocities.com/veronicazeghir/ A importância da formação dos 
quilombos como formação de 

resistência à escravidão do negro no 
Brasil com ênfase na intencionalidade 

da História. 
Fundamental 1º GUERRA 

MUNDIAL 
A 1º Grande Guerra 

 
http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tablon_w.php?id_acti

vidad=5683&id_pagina=1 

Leva os alunos a conhecer a 1º 
Grande Guerra. 

Fundamental ANTIGO EGITO 

 

À descoberta do Egito Antigo 
 

http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tablon_w.php?id_acti

vidad=1591&id_pagina=2 

O personagem Indiana Jones 
investiga o antigo Egito dando ênfase 

à religião e mumificação. 
Fundamental DESCOBRIMENT

O DO BRASIL 
A (re)descoberta do Brasil http://www.minerva.uevora.pt/aventuras

/brasil/ 
Esta aventura tem por objetivo levar o 

aluno á descobrir o Brasil e a 
importância. 

Fundamental EGITO Viagem ao Egito http://www.colegiodante.com.br/instituc
ional/interfaces/WebQuest/wqegito/inde

x.htm 

A proposta do projeto é conduzir os 
alunos a um passeio pelo Egito 

Antigo, para que conheçam a sua 
história de uma forma tão agradável 

como se estivessem em uma 
verdadeira viagem 

Fundamental MITOLOGIA Mitologia Greco-romana http://www.crb.g12.br/site/webquest/mi Uma aventura mitológica colocando 
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tologia/index.htm os alunos em meio a criaturas 
horrendas como o cão de três cabeças, 
medusa, minotauro, centauro, grifos. 

Médio IDADE MÉDIA O que aconteceu na idade 
média???? 

http://www.crb.g12.br/site/webquest/Ida
demedia/index.htm 

Incentivar os alunos a pesquisar e 
conhecer a Idade Média Européia. 

Nesta página você exercerá seus dotes 
de detetive, ocultista, gênio ou 

profeta, criando e desvendando um 
enigma para contribuir para uma boa 

causa. No mínimo você vai poder 
mostrar o que sabe sobre Idade Média 
para aqueles que acham este período 

pouco interessante. 
Fundamental CIVILIZAÇÕES 

ANTIGAS 
Uma viagem às civilizações 

antigas 
http://www.crb.g12.br/site/webquest/civ

ilizacoes_antigas/tarefa.htm 
Imagine que você fará uma viagem no 

tempo. Você tem duas etapas para 
concluir sua tarefa: construir no Word 

o diário de bordo e apresentar uma 
dramatização de um momento 

Histórico fazendo uma interferência 
para mudar o percurso da 

Humanidade. Ao término desta 
viagem, você terá a oportunidade de 

conhecer outros povos, outros 
costumes e refletir sobre a 

importância de cada ato na construção 
da História 

Fundamental EGITO Antigo Egito http://www.crb.g12.br/site/webquest/An
tigo_Egito/Egito1.HTM#introducao 

Aventura onde o aluno terá a 
oportunidade de conhecer o cotidiano 

da Civilização Egípcia. Pirâmides, 
deuses, faraós, múmias... 
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Fundamental ENGENHO DA 
CANA-DE-

AÇUCAR NA 
SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

Engenho – ouro branco http://www.saa.com.br/WEBQUEST/C
ana_V2/ourobranco.htm 

O aluno deverá tomar conhecimento 
da sociedade do engenho, da sua 

forma de viver (atitudes, hábitos e 
valores) e da forma de explorar a 

produção do açúcar (plantio da cana, 
colheita, administração etc. 

Médio ANTIGO EGITO Egito Antigo:  Webquest http://209.85.171.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.iwebquest.co
m/egypt/ancientegypt.htm&prev=/searc
h%3Fq%3Dwebquest%2Bde%2Bwebq

uest%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhgdq6juESvDpBvl3Dc

h8JAVWd62cA 

Os alunos terão uma missão: 
decodificar uma mensagem para 
encontrar onde está enterrada a 

máscara do antigo faraó egípcio – 
Tutankamon e, para isso, vão 

desfrutar de informações como a vida 
quotidiana do antigo Egito, múmias, 

hieróglifos,  jogos e arqueologia. 
Médio GUERRA CIVIL 

AMERICANA - 
DÉCADA DE 

1800 

Guerra Civil Pessoais Oficial http://209.85.171.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://coe.west.asu.edu/st
udents/hcarter/webquest.htm&prev=/sea
rch%3Fq%3Dwebquest%2Bde%2Bweb

quest%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhhHzBEBpc5NqHha9_

Co3KqhotSg7g#top 

Leva os alunos dentro da Guerra Civil 
Americana na década de 1800, 

fazendo reflexões como: você apóia a 
sucessão ou unificação.   O que vai 

acontecer com você, sua família, sua 
casa?  Como vai apoiar o seu país - 
vai-te juntar ao exército ou ficar em 

casa?  Como é que a sua vida vai 
mudar?  O que vai acontecer se você 

ganhar ou perder a sua batalha?  
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Médio CULTURA DE 

PAÍSES DA 
LÍNGUA 
INGLESA 

Os Mochileiros 

 

http://lidgb.vilabol.uol.com.br 

 

O aluno pesquisará sobre a cultura de 
determinados países da língua 

Inglesa, assumindo diferentes papéis. 

Médio DIREITO DOS 
ANIMAIS 

Animal Rights http://www.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/proj/actividades/webqu

ests/animal-rights/index.htm 

Exploração da temática dos direitos 
dos animais. 

Fundamental CELEBRAÇÕES 
NO MUNDO 

Celebrations around the 
World 

http://www.minerva.uevora.pt/netdays9
9/celebrar/index.htm#MAP 

Os alunos deverão escrever um artigo 
sobre uma celebração de um país que 
use a língua inglesa e compará-la a 

celebrações portuguesas. 
Fundamental RECICLAGEM Recycling http://www.crb.g12.br/site/webquest/rec

ycling/index.htm 
Os estudantes devem preparar uma 

campanha sobre reciclagem, 
comentando suas vantagens e 

desvantagens. 
Fundamental 

e médio 
HALLOWEN What is Halloween? 

 

http://wqhalloween.vilabol.uol.com.br/ Os alunos são convidados a ajudar 
uma menina que tem medo do 

Halloween, e para isso eles deverão 
pesquisar sobre as origens e os 
símbolos desta divertida festa. 

Fundamental 
e médio 

A IMPORTÂNCIA 
DO DIA DE 
AÇÃO DE 
GRAÇAS 

Thanksgiving Day 

 

http://wbthanksgiving.vilabol.uol.com.b
r/ 

É uma webquest desenvolvida para 
estudantes da língua inglesa, para que 
descubram o significado deste feriado 
e aprendam a preparar um jantar para 
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celebrar esta data comemorativa. 
Médio CONHECER A 

CIDADE DE SÃO 
PAULO NOS 

NÍVEIS 
CULTURAIS E 
HISTÓRICOS. 

Nice to meet you, São Paulo! 

 

http://paginas.terra.com.br/educacao/nic
esp/ 

Os alunos são convidados a participar 
de um concurso no qual devem 

apresentar a cidade de São Paulo ao 
público estrangeiro. Para tal assumem 
os papeis de guia turístico, critico de 

arte, especialista gastronômico e 
professor de história. A realização da 

tarefa permite que os alunos 
trabalhem de forma colaborativa 

pesquisando e selecionando a 
informação relevante nos links 

indicados pela webquest. 
Fundamental CONHECER 

DIFERENTES 
TIPOS DE 
CASAS. 

Houses and homes http://www.colegiodante.com.br/instituc
ional/interfaces/WebQuest/houses_hom

es/index.htm 

Convida os alunos a pesquisar sobre 
diferentes tipos de casas ao redor do 

mundo, dando ênfase ao iglu que 
“será destruído pelo aquecimento 

global.” 
Fundamental CONHECENDO O 

MUSEU 
BRITÂNICO 

Surfing Trip Through the 
Britirh Museum 

http://www.colegiodante.com.br/interfa
ces/WebQuest/WebIngles/surfing2.htm 

Os alunos devem elaborar um 
panfleto sobre as atrações do museu 

britânico para guiar um grupo de 
visitantes. 

Médio DOAÇÃO DE 
ÓRGÃOS 

If you wish to remember 
me... 

http://www.coljoaoxxiii.com.br/?secao=
42941&categoria=44238&id_noticia=1

83311 

Deve-se interpretar um texto poético 
sobre a doação de órgãos e então 

pesquisar sobre a mesma para 
responder algumas perguntas. 

Fundamental DESCRIÇÃO 
FÍSICA 

Webquest 
 

http://www.eb23ah.edu.pt/Sala%20de%
20Estudo/ENGLISH%20RESOURCE%
20CENTRE/WEBQUEST/WEBQUES

T1/WEBQUEST.htm 

O objetivo dessa webquest é fazer um 
“retrato falado” usando as técnicas e o 

vocabulário da descrição física. 
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NÍVEL 
DISCIPLINAS 

CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 

Fundamental 
CIÊNCIAS 

MATEMÁTICA 
HISTÓRIA 

ASTRONOMIA Jornada nas estrelas http://www.emack.com.br/sao/webqu
est/sp/2004/jornadas/index.htm 

Viagem através do continuum espaço-
tempo usando como pano de fundo os 

bastidores da série Jornada nas 
Estrelas. 

Fundamental 
CIÊNCIAS 

ARTES 
HISTÓRIA 

GEOGRAFIA 

COLONIZAÇÃO 
HOLANDESA 

História, arte e ciência no 
Brasil holandês 

http://www.emack.com.br/sao/webqu
est/2003/Webquest4/tarefas.htm 

Retrata o século XVII, quando 
Pernambuco está sob a administração 

de João Maurício de Nassau. Os 
alunos assumirão diversos papéis: 
Nassau, astrônomos, naturalistas 
estudiosos da fauna e da flora e 

artistas como Franz Post e Albert 

Eckhout, que registrarão com detalhes 
as paisagens, os habitantes e os 

produtos desta terra. 
Fundamental 

MATEMÁTICA 
GEOGRAFIA 

PLANILHAS DE 
CÁLCULO E 

REGIÕES 
BRASILEIRAS 

Pescando e Aprendendo http://www.colegiodante.com.br/inte
rfaces/WebQuest/pescaria/pescaria.ht

m#intro 

Além dos objetivos pedagógicos, 
aborda objetivos técnicos, a saber: 

conhecer uma ferramenta que elabore 
planilhas de cálculo e fazer uma 
experiência em aprendizagem 

cooperativa. 
Fundamental   http://br.geocities.com/emacarneiro/t  
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INGLÊS 
CIÊNCIAS 

arefas.htm 

Fundamental 
HISTÓRIA 
CIÊNCIAS 

ORGANIZAÇÃO 
DOS MINISTÉRIOS 

– EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Mil e uma folhas http://www.saa.com.br/WEBQUEST
/plantas/index.htm 

A educação ambiental prepara as 
pessoas para preservar a natureza. Os 
alunos vivenciam a experiência de um 
ministro de estado da Terra das Mil e 

Uma Folhas, onde devem estar 
conscientes da importância das 

plantas em nossa sociedade e como as 
pessoas podem estar ajudando para 

evitar a destruição do meio ambiente. 
O conhecimento adquirido deve ser 
usado para garantir a sobrevivência 
do planeta e das gerações futuras. 

Fundamental 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
HISTÓRIA 

HISTÓRIA DOS 
JOGOS OLÍMPICOS 

GRÉCIAS 

De volta ao Olimpo http://www.saa.com.br/webquest/oli
mpiadas/index.htm 

Ao participar como membro do 
Comitê Olímpico da era Futura os 

alunos conhecem um pouco melhor a 
importância e os mais diversos 

benefícios que os Jogos Olímpicos 
trazem para uma comunidade, para 
uma Nação e para todos os povos. 

Médio 
INGLÊS 
ARTES 

LEITURA E 
COMPREENSÃO DE 

TEXTOS 
PRODUÇÃO DE UM 

VÍDEO CLIPE 

Publicidade em ação http://www.colegiodante.com.br/insti
tucional/interfaces/WebQuest/wq_fo

rmatura/index.htm 

O aluno vivencia ser o funcionário de 
uma agência de publicidade que foi 

contratada pelo colégio para criar um 
clipe. 

Médio 
ARTES 
FÍSICA 

TEATRO 
GALILEU GALILEI 

Galileu Galilei - uma 
proposta de Física e Arte 

 

http://www.colegiodante.com.br/inte
rfaces/WebQuest/galileu/index.htm 

Com  o  intuito de unir   Ciência  e 
Arte,  e   imbuído  tanto  do  espírito 
mágico  do Teatro  como   do   vigor 

investigativa   da Física, o aluno é 
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convidado para criar e encenar uma 
peça teatral que aborde a vida e as 
descobertas do italiano GALILEU 

GALILEI. 
Médio 

ARTES 
PORTUGUÊS 

INTRODUÇÃO A 
POESIA – ASPECTO 

EMOCIONAL E 
IMAGEM VISUAL 

Poesia de Guerra http://209.85.171.104/translate_c?hl=
pt-

BR&sl=en&u=http://www.elco.k12.
pa.us/online_homework/O%2527Nei
ll/webquest/Home.html&prev=/searc
h%3Fq%3Dwebquest%2Bde%2Bwe

bquest%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhhX1AwdPcV1sgA

LKkU7aLMb1CSLiA 

Esta webquest foi criada para atuar 
como uma introdução a unidade de 

poesia.  O aspecto da guerra é 
somente usado para capturar a 

atenção do aluno. As intenções são 
para que os estudantes entendam que 

poesia é realmente utilizada para 
expressar os sentimentos e as 

experiências de alguém.   
Fundamental 
QUÍMICA 

GEOGRAFIA 
MATEMÁTICA 

FÍSICA 
HISTÓRIA 
BIOLOGIA 

PORTUGUÊS 

ENERGIA Webquest – A energia 
move o mundo 

http://www.dombosco.g12.br/webqu
ests/webEnergia/ 

Construir conhecimentos sobre os 
temas: desperdício de energia; a 

concentração de renda; a perda do 
patrimônio cultural;  e a 

desmaterialização do consumo e da 
produção. 

O intuito maior é que além da 
apropriação dos conceitos a cerca de 

ENERGIA o aluno desenvolva 
inúmeras habilidades como: analisar 

dados; produzir textos 
argumentativos; produção de pesquisa 

e representações; organização e 
sistematização de informações e 

elaboração de hipóteses e 
argumentação. E que em especial 

desenvolva atitudes em favor da vida! 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Fundamental 

 

GRÁFICOS Construindo e Interpretando 
Gráficos 

http://webquest.sp.senac.br/wq/db/0280/
ficha.html 

Auxilia o aluno na aprendizagem de 
como construir e interpretar gráficos 

utilizando o computador. 
Médio HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA 
Réne Descartes 

 
http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tabbed_w.php?id_act

ividad=5994&id_pagina=1 

Biografia de Réne Descartes e a sua 
importância para a matemática. 

Fundamental VOLUMES A água e a matemática 
 

http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tabbed_w3.php?id_a

ctividad=4406&id_pagina=3 

Faz uma estimativa do volume de 
água consumido se escovasse os 

dentes com a torneira aberta. 
Médio LÓGICA Ser ou não ser, eis a questão http://www.colegiodante.com.br/interfa

ces/WebQuest/weblogica/IndexLogica.
htm 

A lógica tem como objeto de estudo as leis do 
pensamento. Procura estabelecer quais são 

essas leis e suas aplicações. 
Esta Webquest enfoca "Paradoxos". 

Fundamental 
e Médio 

HISTÓRIA - 
ARQUIMEDES 

Eureka, eureka! http://www.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/proj/actividades/webqu

ests/eureka/index.htm 

Reflexão na surpreendente atualidade 
e originalidade do trabalho de 

Arquimedes, que antecipou em dois 
mil anos o cálculo integral 

"inventado" por Newton e Leibnitz. 
Médio ESTATÍSTICA Estatística no cotidiano http://livre.escolabr.com/ferramentas/w

q/webquest/soporte_mondrian_w.php?i
d_actividad=9404&id_pagina=2 

Reflexão: “A estatística, nas mãos de 
estadistas, constitui-se verdadeira 

ferramenta administrativa”, portanto, 
hoje devemos perceber a estatística 
como uma linguagem usual, e a sua 
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 apresentação de dados em gráficos e 
tabelas uma linguagem matemática 

universal, sendo que sua compreensão 
deve ser um requisito básico para a 
leitura de informações e análise de 
dados no mundo contemporâneo. 

Médio FUNÇÕES Funções http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_horizontal_w.php?i

d_actividad=8963&id_pagina=1 

Estudo das funções como um tema 
para a prática interdisciplinar, já que 
elas são uma linguagem pela qual os 
fenômenos das ciências são expostos. 
Através deste conteúdo podemos ter 

conhecimentos variados em Biologia, 
Química, Física. E também há o 
desenvolvimento da linguagem. 

Fundamental TRIÂNGULOS O Triângulo http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tabbed_w5.php?id_

actividad=5759&id_pagina=5 

Saber classificar um triângulo; 
Perceber a implicadas propriedades 

do triângulo em construções 
geométricas; 

Conhecer a importância do triângulo 
na vida humana; 

Conhecer algumas curiosidades sobre 
esta figura geométrica. 

Médio REVISÃO: 
Pitágoras e lei 

dos senos; 
Análise 

Combinatória; 
Geometrias; 

Relações 
Trigonométricas; 

Recordando e divertindo com 
Matemática. 

 

http://livre.escolabr.com/ferramentas/w
q/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_a

ctividad=8634&id_pagina=1 

Este webquest tem o objetivo de 
relembrar alguns conceitos básicos da 
Matemática, que vão desde o ensino 

fundamental até o ensino médio. 
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Função 
Exponencial 

 

 

Fundamental PAPEL MOEDA 
DO BRASIL 

No$$o rico dinheirinho http://www.saa.com.br/webquest/moeda
s/moedas.htm 

Os alunos ajudam o Tio Patinhas 
a completar o cadastro dos seus bens 

e se tornam "expert" em moedas 
podendo participar da preservação da 

memória nacional. 
Partindo-se do princípio de que o 

dinheiro é uma importante forma de 
expressão da cultura de um povo e 
registro indispensável para a sua 
História Econômica, devemos 

conservar cédulas, moedas e outros 
documentos e objetos que, de algum 
modo, exprimam valor monetário. 

Médio SISTEMAS DE 
NUMERAÇÃO 

Um criativo encontro do tipo 
numérico 

http://209.85.171.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://studenthome.nku.e
du/~webquest/gabbard/index.htm&prev
=/search%3Fq%3Dwebquest%2Bde%2

Bwebquest%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhgvS3o6nT-

ElC208Lzl-mb6VhSq2Q 

Os alunos terão uma missão de chegar 
ao planeta Zonetia. Enquanto estão a 

caminho do planeta, irão adotar o 
papel de um perito especializado em 

matemática e sites da Internet 
utilizando determinados números de 

sistemas de bases diferentes da 
decimal. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Médio OS LUSÍADAS - 

CAMÕES 
Dar novos mundos ao mundo http://www.dgidc.min-

edu.pt/inovbasic/proj/actividades/webqu
ests/camoes/index.htm 

Obra de Camões – Os Lusíadas. 

Médio LITERATURA Um olhar sobre Padre 
Antonio Vieira. 

http://www.minerva.uevora.pt/publicar/
vieira/ 

Escrever sobre a vida, a época e a 
obra de Vieira. 

Médio LITERATURA Tenho a memória cheia de 
poemas 

http://www.minerva.uevora.pt/netdays9
9/literatura/index.htm 

Recolher dados biográficos sobre 
CESÁRIO VERDE e FERNANDO  
PESSOA, conhecendo as obras que 
escreveram e informando-se sobre o 

movimento literário em que se 
inserem. 

Fundamental LITERATURA: 
MARIO 

QUINTANA 

Mário Quintana: O anjo poeta 

 

http://br.geocities.com/marlidf/webques
t/index.htm 

Esta webquest visa conhecer a obra 
do poeta Mário Quintana, destacando 

o seu centenário em 2006. A 
socialização das tarefas através de um 
blog pretende estimular a continuação 
do estudo da poesia do poeta durante 

o resto do ano. 
Médio MOMENTOS 

LITERÁRIOS: 
Decifração: onde está 

a chave do labirinto? 
http://www.colegiodante.com.br/interfa
ces/WebQuest/Webquest_mackenzie/w

Envolve o aluno no mundo da poesia 
levando-o a uma multifacetada 
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SIMBOLISMO E 
PRÉ-

MODERNISMO 

 ebquest2001_edda.htm#Decifracao captação do sentimento pela palavra. 

Médio LITERATURA 
WILLIAM 

SCHAKESPEARE 

O mundo de Shakespeare http://209.85.171.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://questgarden.com/1
2/41/2/051211180136/index.htm&prev
=/search%3Fq%3Dwebquest%2Bde%2

Bwebquest%26hl%3Dpt-
BR&usg=ALkJrhiRgCIKYknYGdfYZ

VWKZNJPt16LTw 

Esta Webquest convida os estudantes 
a explorar a vida e a época de 

William Shakespeare.  É um olhar 
para o teatro e para seu significado 

histórico 

Médio LITERATURA Webquest de Língua 

Portuguesa - Prof. Otávio 

Bomfim 

 

http://www.mendelvilas.com.br/webque
st10.html 

Orienta uma pesquisa profunda na 
literatura brasileira de conhecimento 
específico acerca do tema “a mulher 

nas sociedades” e uma posterior 
reflexão, interpretação e relação entre 

as informações recolhidas. 
Médio CLASSICISMO 

BARROCO 
ARCADISMO 
REALISMO 

SIMBOLISMO 
PARNASIANISMO 

MODERNISMO 
CANÇÃO MPB 

Webquest de Língua 
Portuguesa – Prof. Otávio 

Bomfim 
 

http://www.mendelvilas.com.br/webque
st10.html 

Os alunos assumem diferentes papéis 
(historiador, investigador e estudante) 

para responder: 
1) O que mudou na situação da 

mulher na passagem do século XIX 
para o sáculo XX? 

2) Como os artistas retratam a mulher 
em cada época (do Classicismo ao 

modernismo)? 
3) Qual o papel da mulher na 

sociedade atual? 
Médio A vida da poetisa 

Cecília Meireles 
Desvendando Cecília 

Meireles 
http://www.mendelvilas.com.br/webpor

t1.html 
Assumem papéis de investigadores, 

jornalistas e críticos literários.  A 
questão que se coloca é: em que 
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medida o trabalho dessa 
surpreendente mulher contribuiu para 
as gerações vindouras?  Para conhecer 
mais sobre essa grande poetisa, aceite 
o desafio dessa Webquest e preparem-
se para uma viagem inesquecível num 
mundo de lutas sociais, perseguições 

políticas e muita poesia. 
 

Fundamental ADJETIVOS E 
ADJETIVOS 

PÁTRIOS 

Webquest de Língua 
Portuguesa 

E.B. M Vitor Miguel de 
Souza 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/ebmvitormig
uel/webquest_%20portugues/home.html 

O presente projeto tem o objetivo de 
formar um leitor competente, que por 

iniciativa própria, seleciona, de 
acordo com suas necessidades e 

interesses, o que ler dentre os vários 
tipos de textos que circulam 

socialmente, conhecendo a realidade 
do país escolhido como tema da sua 

pesquisa. 
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NÍVEL CONTEÚDO WEBQUEST ENDEREÇO COMENTÁRIOS 
Médio 

(Química e 
Física) 

SOLUBILIDADE A Água 
 

http://www.nonio.uminho.pt/webquests/
webquest/soporte_tablon_w.php?id_acti

vidad=197&id_pagina=2 

Algumas atividades experimentais 
que testam as propriedades da água 

Médio RADICAIS 
LIVRES E 

ANTIOXIDANTE
S 

Radicais livres http://www.coljoaoxxiii.com.br/?secao=
42941&categoria=44238&id_noticia=1

83307 

Contribuir para que o aluno possa 
discernir sobre o uso indiscriminado 
de vitaminas, pesquisando o que são 
radicais livres e antioxidantes, como 
são formados e se realmente pode ser 
evitado o envelhecimento celular com 

a ingestão de vitaminas. 
Médio QUIMICA 

AMBIENTAL 
Química Ambiental - 

Poluentes do Ar 
http://www.coljoaoxxiii.com.br/?secao=
42941&categoria=44238&id_noticia=1

83313 

Assumir uma das profissões 
(Ambientalista, Cientista, Político) 

para estudar o problema da poluição 
do ar e encontrar medidas que 

concorram para evitar ou moderar a 
poluição de nossa cidade, de nosso 

país e, até, do mundo, como um todo. 
Médio EFEITO ESTUFA Efeito estufa - O Perigo de 

um final trágico 
http://www.coljoaoxxiii.com.br/?secao=
42941&categoria=44238&id_noticia=1

83309 

O desafio é responder questões 
analisando o problema do efeito 
estufa e o aquecimento global 
assumindo uma das profissões 

(Ambientalista, Engenheiro Químico, 
Político). 
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Médio HISTÓRIA DA 
QUÍMICA 

Webquest – grandes químicos http://www.santateresa.g12.br/webquest
/quimica/inicial.htm 

Nesta Webquest o aluno terá a 
oportunidade de conhecer mais sobre 

os grandes cientistas e suas 
contribuições para o desenvolvimento 
e progresso da Química, bem como da 

própria humanidade, tomando 
consciência da importância da 
existência desses homens que 

dedicaram suas vidas ao progresso 
dessa ciência. 

Médio HISTÓRIA DA 
QUÍMICA 

Webquest – personagens da 
química 

http://br.geocities.com/grandesquimicos
/ 

Leva aos alunos a fazer uma viagem 
no tempo, buscando conhecer alguns 

químicos, pesquisando sua vida e 
obra e  entender sua importância  em 

nossa sociedade. 
Médio SUBSTÂNCIAS 

QUÍMICAS 
 

CHUVAS 
ÁCIDAS 

Chuva Ácida http://www.coljxxiii.com.br/webquest/c
huvaacida.htm 

Assumindo o papel de um Engenheiro 
Químico os alunos devem pesquisar 

sobre as seguintes questões: o que são 
chuvas ácidas, como são formadas, de 

onde surgem estas substâncias 
químicas, como e quanto á natureza é 

prejudicada. 
Médio OXIDAÇÃO E 

REDUÇÃO 
Webquest: oxidação - 

redução 
http://www.uac.pt/~cgomes/TE/Estagio/
0405/WbQs/WEBQUEST/recursos.htm 

Desenvolver conhecimentos acerca de 
reações de oxidação-redução e o 

impacto que têm no dia-a-dia. Propõe 
que o aluno execute um protocolo 

para uma atividade laboratorial que 
permita testar qual o material (metal) 
mais adequado para a fabricação de 
uma torneira, de entre três possíveis 
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(chumbo, zinco e cobre). 
Médio CINÉTICA 

QUÍMICA 
Cinética Química http://www.anossaescola.com/cr/webqu

est_id.asp?questID=1164 
Formam-se grupos, com "Profissões 
diferentes". Cada grupo assumirá ou 

um conjunto de cientistas, ou de 
ecologistas ou de professores. Os 

grupos planificam e realizam a sua 
investigação sobre o que é Cinética 
Química, refletindo sobre os fatores 

que influenciam a velocidade e 
ocorrência de uma reação. 

Médio COMPOSTOS 
ORGÂNICOS 

Química dos perfumes http://quimicaperfumewq.com.sapo.pt/i
ndex.htm 

Nesta Webquest queremos despertar a 
curiosidade para a Química e sua 

ligação com a Sociedade, 
nomeadamente, nos Perfumes. O 

aluno assume o papel de investigador 
e descobre os mistérios dos Perfumes. 
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