Guião de avaliação de páginas Web
Qualquer pessoa pode criar páginas Web e disponibilizá-las na Internet. É necessário
sabermos o grau de fiabilidade dos documentos que consultamos. Devemos começar
por identificar correctamente as páginas consultadas e fazer uma avaliação da sua
qualidade.

1. Identificação

Título do sítio / página Web ________________________________________Data__/__/__
URL: _____________________________________________________________________
Público-alvo: _______________________________________________________________
Área(s) disciplinar(es): _______________________________________________________

2. Como saber se o seu conteúdo é fiável para o meu projecto?
Para averiguar a qualidade das fontes de informação, pode usar o questionário que a
seguir se apresenta:
2.1. Autor
Sim
O autor da página está identificado.
A ocupação e/ou as competências do autor são mencionadas.
O endereço do autor está disponível.
O autor é de confiança em termos científicos.
O autor apresenta alguma informação com a qual não estás de
acordo?
O autor apresenta alguma informação que pensas estar errada?
O autor fala de si mesmo, apresenta-se?
Achas que o autor tem conhecimentos sobre o tema?
O autor assinou com o seu nome verdadeiro?
O autor fornece o seu endereço electrónico ou uma outra forma
de contacto?

Não

Não sei

2.2. Conteúdo

Sim

Não

Não sei

O conteúdo é fidedigno.
Podes comprovar que a informação é verídica?
A informação contém erros.
A informação corresponde ao meu nível de conhecimentos.
Os textos e mensagens são facilmente legíveis.
Os textos e mensagens são claros e cientificamente correctos.
A informação é apresentada de modo organizado.
Parte da informação contradiz informação encontrada noutro sítio?
O título da página inicial indica claramente o conteúdo da página?
As informações que a página fornece são úteis para o teu projecto?
A página tem hiperligações para outras páginas com boa
informação?
Cada secção de página contém um título?
Há documentação sobre factos, declarações ou informação
secundária?
A página é estática?
A página está dimensionada ao ecrã?

2.3. Design
Sim
Existe um mapa de conteúdos?
Possui um índice?
Existe sempre possibilidade de voltar à página inicial?
Possui um menu sempre acessível com os tópicos
principais?
É possível aceder aos tópicos principais a partir de
qualquer localização?
O texto é facilmente legível?
A página contém fotografias?
A página tem imagens?

Não

Não sei

2.4. Apoio técnico e processo de actualização
Sim
A página inclui informação acerca da última
actualização.
Há problemas de mau funcionamento técnico.
A página demora muito tempo a carregar?
Se fores para outra página, existe uma forma de
regressares à primeira página?

Não

Não sei

