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COMO AVALIAR PÁGINAS DA WEB 

Qualquer pessoa pode criar uma página na Internet e torná-la disponível. Como 

saber se o conteúdo da página da Internet que estás a consultar é válido para o teu 

trabalho?  

Vamos falar de alguns elementos que deves ter em atenção quando 

consultas uma página Web: o autor e o conteúdo. 

 

O autor: 

Quando olhas para uma página Web deves tentar saber quem é o seu autor, ou 

seja, quem a escreveu ou desenhou… 

 

Coloca a ti próprio(a) as seguintes questões:  

- O autor da página está identificado? (É muito importante que a página tenha o autor 

identificado! Qualquer pessoa pode colocar informação na Internet…) 

- A função e/ou as competências do autor são mencionadas? 

- O autor está ligado a uma organização oficial / a uma empresa? 

Se o autor for alguém reconhecido na área, um historiador, um investigador…. 

é mais provável que a informação que encontras seja útil para o teu trabalho! 

- A data de publicação/ atualização da página é recente? 

 

É muito importante que o site esteja atualizado. A data está, muitas vezes, 

mesmo no fundo da página. 

É muito importante que a página tenha o endereço (eletrónico ou outro) do 

autor, para, se quisermos, esclarecermos as nossas dúvidas. 

- O endereço (eletrónico ou outro) do autor está disponível?  

 

Autor da página  Site A  Site B  Site C  Site D  

1- O autor da página está identificado.          

2- A função e/ou as competências do autor são mencionadas.          

3- O autor está ligado a uma organização oficial / a uma empresa.          

4- A data de publicação/ atualização da página é recente.          

5- O endereço (eletrónico ou outro) do autor está disponível.          



Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação 

Adaptado de: BE/CRE D. Luís de Loureiro Projeto SABER+ (Candidatura de Mérito 2008)  Página 2 

 

 

O conteúdo 

Mais importante que o aspeto do site é o seu conteúdo, a informação que 

disponibiliza. É preciso estar com muita atenção, porque nem sempre o conteúdo 

interessa para a realização do nosso trabalho ou para o nosso estudo.  

Devemos, tal como fizemos para o autor, colocar a nós próprios um conjunto 

de questões: 

- A informação corresponde ao meu nível de estudos? 

- A informação é apresentada de forma organizada? 

- A informação está redigida de maneira clara?  

- A informação parece exata e objetiva? 

Às vezes, a informação que se encontra pode não estar correta. Em caso de 

dúvida, o melhor é confirmar a informação numa enciclopédia, noutros livros ou sites. 

Uma informação tendenciosa só mostra um lado da questão. As coisas são ditas 

de uma maneira que convença as pessoas, mesmo de algo que não é verdade. 

Conteúdo da página  Site A  Site B  Site C  Site D  

1- A informação corresponde ao meu nível de estudos.          

2- A informação é apresentada de forma organizada.          

3- A informação é redigida de maneira clara.          

4- A informação parece exata e objetiva.          

5- As referências são citadas.          

6- As imagens são úteis.          

7- A informação está redigida em português correto.          

 

 

Nunca te esqueças: 

 

Nem toda a informação que encontras na Internet pode ser considerada 

correta. Qualquer pessoa pode escrever o que quiser e disponibilizar essa informação 

na Internet.  

 

Temos que estar sempre muito atentos!!! 

 


