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Prezado Leitor,  

 

Este material didático pedagógico intitulado :“Metodologia Webquest: 

Recurso didático para o ensino de química e a aprendizagem 

colaborativa” foi desenvolvido como parte integrante da minha 

dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Educação Matemática – PPGECM da Universidade 

Estadual da Paraíba – UEPB, com a intenção de incentivar o professor 

a fazer uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação  - 

TDICs em sua prática pedagógica através de pesquisas orientadas na 

web, utilizando para isso a metodologia Webquest  como promoção à 

aprendizagem colaborativa essencial para as demandas do presente 

século. A leitura é fundamental, pois enfatiza aspectos práticos sobre 

a ferramenta Webquest, apresentando definições e abordagens de 

como utilizar e onde encontrar. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A metodologia Webquest é uma atividade orientada para a pesquisa 

em que toda a informação com que os alunos interagem provém de 

recursos na Internet. É uma metodologia voltada para o processo 

educacional, estimulando o educando a pesquisa e ao pensamento 

crítico em relação às informações disponíveis na rede (PEREIRA, 

2008). Esta metodologia foi proposta por Bernie Dodge, professor da 

San Diego State University em 1995. O Material em questão foi 

norteado pelas seguintes questões: Qual a contribuição da 

Metodologia Webquest no processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos científicos? Qual o potencial das TDICs no processo de 

construção de novos saberes? 

Quando se refere ao Ensino de Ciências para a formação crítica 

e para o exercício da cidadania, estamos falando da necessidade de 

alfabetizar os indivíduos cientificamente. Segundo Chassot (2003), a 

alfabetização científica potencializa uma educação comprometida com 

a cidadania, a fim de compreender a linguagem da ciência, a 

complexidade da sociedade globalizada, as habilidades e 

competências necessárias para relacionar-se com o mundo. A 

responsabilidade da preparação do indivíduo para este desafio recai 

sobretudo à educação. Faz-se necessário o repensar sobre as 

metodologias de ensino utilizadas diariamente, de modo a agregar 
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conhecimento e proporcionar um discurso reflexivo e dinâmico aos 

estudantes. 

Neste Contexto, o professor assume um papel de mediador e 

provedor de situações - problemas e o estudante assume um papel 

ativo no processo de aprendizagem. Segundo Freire (1987), neste 

modelo de educação a relação professor - aluno se dar 

horizontalmente e a educação adquire uma perspectiva libertadora. O 

papel do professor no ensino de ciências é de criar condições para que 

o aluno aprenda a pesquisar e estimulá-lo mediando o processo para 

que assuma sua experiência educativa como fonte de conhecimento. 

O ensino de química deve ser baseado em metodologias pluralistas, 

dentre estas, destacamos a utilização das Tecnologias digitais da 

informação e comunicação – TDICs e a utilização dos recursos da 

mídia – educação em âmbito escolar como a metodologia Webquest 

(Dodge, 1995).  
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Percebe-se a influência das TDICs na prática pedagógica docente, 

os softwares gradativamente apresentam-se como uma efetiva 

ferramenta, na apropriação e assimilação dos conhecimentos científicos. 

O fácil acesso e a facilidade de manuseio destes aparatos favorecem o 

processo de ensino - aprendizagem em química. Ressaltamos a 

importância do cuidado no planejamento e aplicação desses softwares, é 

necessário considerar o contexto escolar, as habilidades do aluno com a 

informática, o currículo e os objetivos educacionais para a aula 

(GIORDAN, 2015). 

Em sala de aula as TDICs devem ser usadas como recurso para 

engajar o aluno a aprendizagem com e por significado, como uma 

ferramenta dinâmica, renovando as práticas pedagógicas. Isso as tornaria 

diferentes das tradicionais, fundamentadas na escrita e nos livros, 

portanto, não devem ser usadas como substitutas à ação do professor. O 

conceito de TDICs refere-se às tecnologias que têm o computador e a 

internet como instrumentos principais e se diferenciam das TIC pela 

presença do digital. 

O chamado Nativo Digital se refere às gerações Y (pessoas nascidas 

entre 1980 a 2000), geração Z (pessoas nascidas entre 2000 a 2010) e 

Alfa (pessoas nascidas entre 2010 até os dias atuais) (LOMBARDIA, 

2008). Estas gerações já nasceram plugados tecnologicamente e estão 

1. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO - TDIC 
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acostumados a receber informações muito rapidamente, por meio dos 

aplicativos de mensagens instantâneas, por isso não têm paciência para 

primeiro entender a teoria e posteriormente pôr em prática., para estas 

gerações o método transmissão – recepção não funciona, apenas o 

quadro branco e o livro didático não suprem a velocidade com que este 

grupo de pessoas recebem e processam as informações. O docente se 

faz necessário conhecer as características que cada geração carrega e 

planejar sua prática pedagógica de acordo a evolução da humanidade. 

No caso dos nativos digitais, é importante que o professor saiba identificar 

as habilidades tecnológicas que os alunos já possuem e ajudar na 

inclusão e democratização do acesso à informação. Praticar o raciocínio 

crítico e incentivar a autonomia nos estudos são vieses importantes para 

atender a demanda do século XXI. A escola deve proporcionar uma 

aprendizagem mais significativa de maneira que os sujeitos estejam 

preparados e sempre atualizados para as mudanças no mercado de 

trabalho (DAGOSTIN, 2014).  

Diante das recentes abordagens para ensino de química, a ciência 

e Tecnologia (CeT) tem causado grande influência neste processo. 

Enquanto instrumentos educacionais, Ciência e Tecnologia são 

indissociáveis, para alcançar os objetivos educacionais presentes no 

ensino de química, a ciência traz a tecnologia, com o uso de software de 

simulação para minimizar as dificuldades de aprendizagem.  Segundo a 

Base Nacional Comum Curricular, espera-se que os Alunos do Ensino 

Médio aprendam a estruturar linguagens argumentativas que lhes 

permitam comunicar, para diversos públicos, em contextos variados e 
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utilizando diferentes mídias e TDICs, conhecimentos científicos de 

maneira responsável (BRASIL, 2018). Sobre a utilização responsável das 

informações cientificas e a importância das TDICs na educação, 

elencamos a competência três da área de Ciência da Natureza. 

Existe a cultura de que a inserção das Tecnologias digitais no 

sistema educacional não é garantia da qualidade de ensino, no entanto, 

a utilização das TDICs só terá fins pedagógicos se usado de forma 

consciente, crítico e reflexivo pelos professores, apresentando-o como 

proposta inovadora capaz de promover o desenvolvimento intelectual, 

social e cultural do aluno, preparando-o para o exercício da cidadania 

(SILVA, 2016). É necessário que os indivíduos percebam a importância 

das tecnologias na educação, para que de fato promova a aprendizagem 

e seja visto como recurso complementar no ensino, particularmente no 

ensino de Química, que ainda continua limitado à modelo transmissão- 

recepção pouco motivador.
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2.  METODOLOGIA WEBQUEST 

 

Webquest é uma atividade orientada para a pesquisa em que toda a 

informação com que os alunos interagem provém de recursos na Internet. 

É uma metodologia de pesquisa, voltada para o processo educacional, 

estimulando o educando a pesquisa e ao pensamento crítico em relação 

às informações disponíveis na rede (PEREIRA, 2008). Esta metodologia 

foi proposta por Bernie Dodge, professor da San Diego State University em 

1995. A WEBQUEST em si, não exige softwares específicos além dos 

utilizados comumente para navegar na Internet. Trabalha-se em forma de 

projetos de pesquisa, utilizando a ideia de aprendizagem colaborativa, sua 

proposta de trabalho não é feita aleatoriamente, mas com toda uma 

metodologia e didática que envolve o aluno do início ao fim do projeto.  A 

ação da WQ deve favorecer o crescimento cognitivo e as disposições para 

um elevado senso científico. Possibilitando o Aumento da ZDP 

(VYGOTSKY, 1978).  

Segundo Dodge, (2003), as WQ podem ser classificadas em duas 

categorias de acordo com seu tempo de execução e finalidade:  

1. Webquest curta:  cuja finalidade é a aquisição, integração e assimilação 

do conhecimento. Ao final de uma WQ curta, o aprendiz terá entrado em 

relação com um número significativo de informações, dando sentido a elas, 

é planejada para ser executada em uma ou três aulas.  

2. 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 
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alguma maneira, e demostrando 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. A Webquest possui uma estrutura que contém seis 

tópicos primordiais como mostra Júnior, (2008):  

 

Q uadro 01: Descrições dos tópicos que compõe uma Webquest 

 

TÓPICOS DESCRIÇÃO 

1. Introdução Esta deve apresentar o assunto de maneira breve e propor 

questões que irão fundamentar o processo investigativo. 

Deve-se despertar a curiosidade dos alunos em relação ao 

tema trabalhado.  

 

2. Tarefa: A tarefa evoca uma ação, o que é para fazer. Deve propor de 

forma clara a elaboração de um produto criativo que 

entusiasme, motive e desafie os alunos.  

 

3. Processo:   Deve apresentar os passos que os alunos terão de percorrer 

para desenvolver a Tarefa. Quanto mais detalhado for o 

processo, melhor será para a compreensão dos alunos.  

 

4. Recursos: são os sites e páginas Web que o professor escolhe e que 

devem ser consultados pelos alunos para realizar a Tarefa. 

As fontes de informação costumam ser parte integrante da 

seção Processo, mas também podem constituir uma seção 

separada. (Hiperlinks). 

5. Avaliação: Deve apresentar aos alunos, com clareza, como o resultado 

da Tarefa será avaliado e que fatores serão considerados 

indicativos de que ela foi concluída com sucesso. Tais 

critérios devem estar claramente estabelecidos e de acordo 

com os seus objetivos. 
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Fonte: Ferreira (2020) 

 

 Ainda sobre a utilização das WQ, Cruz (2006), diz que são, sobretudo 

atividades de grupos e que podem ser aperfeiçoadas com elementos 

motivacionais que envolvam a estrutura básica de investigação, dando aos 

aprendizes um papel a ser desempenhado (cientista, detetive e repórter, 

por exemplo), criando uma personalidade fictícia. 

A aplicação efetiva das Webquest requer da instituição de ensino, ou 

seja, escola uma estrutura básica que proporcione aos Alunos e alunos 

acesso à internet e aos computadores.  Segundo Mercado (1999), é de 

suma importância o preparo do professor frente as novas tecnologias, não 

apenas o domínio da máquina e dos recursos virtuais mais a preparação 

para uma abordagem crítica e cidadã da Internet.  

Reforçado a preparação reflexiva do professor diante da utilização da 

internet em sala de aula, Araújo (2005), diz que o papel do profissional de 

educação na atualidade é o de estimular os alunos a aprenderem a buscar 

e selecionar as fontes de informações disponíveis para a construção do 

conhecimento, analisando-as e reelaborando-as. Em outras palavras 

fazem-se necessárias capacitações ou formações continuadas para a 

6. Conclusão: A conclusão resume o propósito geral do que foi aprendido e 

sinaliza como o aluno poderá continuar a estudar o assunto. 

Deve ser um convite para aprender mais.  

 

7. Créditos: Estes podem trazer referências aos autores da Webquest, 

escola em que foi elaborada, nível de escolaridade ou faixa 

etária a quem se destinam fontes das figuras ou textos 

utilizados, data da elaboração ou atualização e outras 

informações que possam ser úteis a quem for utilizá-la. 
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presente classe de professores, para que saibam lidar com as 

transformações tecnológicas que vivemos e assim possam desenvolver 

nos alunos habilidades e competências necessárias para enfrentar a vida 

no presente século.  
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3. TAXONOMIA DE BLOOM PARA A ERA 

DIGITAL APLICADO A METODOLOGIA 

WEBQUEST 

 

O fundamento da Taxonomia de Bloom é baseado no seguinte 

pensamento: “O estudante não pode entender um conceito sem antes se 

lembrar dele, não poderá aplica-lo sem compreendê-lo”. A proposta 

começa a partir de habilidades de pensamento de Ordem Inferior (LOTS 

– Sigla em inglês) e vai para habilidades de pensamento de ordem 

superior (HOTS – Sigla em inglês). Bloom descreve cada categoria como 

um substantivo e organiza-os em ordem ascendente, do mais fáceis para 

os mais complexos (CONKLIN,2005). 

Na década de 1990, Lorin 

Anderson, revisou a Taxonomia de 

Bloom e publicou, em 2001. Um dos 

principais aspectos desta revisão é 

o uso de verbos em vez de 

substantivos para cada categoria e 

outra, alterando a sequência destes 

dentro do sistema. Eles são 

apresentados em ordem 

ascendente, de baixo para cima, do 

menos complexo para o mais complexo como mostra a figura a seguir. 

 

Fonte: https://www.bemparana.com.br 
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Segundo CUELLO, (2014) cada uma das categorias taxonômicas 

tem uma série de verbos-chave, associados a ele.   

• Recordar - Reconhecer lista, descrever, identificar, recuperar, 

nomear, localizar, encontrar.  

• Compreender– Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, 

comparar, explicar, exemplificar. 

• Aplicar –Implantar, executar, usar, executar. 

• Analisar - Compare, organize, desconstrua, atributo, delineie, 

encontre, estrutura, integre 

As categorias ou elementos, citados acima, caracterizam-se como 

categorias de Pensamento de ordem inferior (LOTS). A criatividade, no 

entanto, é caracterizada como pensamento de ordem superior (HOTS) 

dentro do domínio cognitivo. A colaboração não é um elemento da 

Taxonomia Bloom, entretanto, pode ser considerado um mecanismo para 

facilitar o pensamento de ordem superior e a aprendizagem criativa e 

colaborativa. 

  A colaboração é uma habilidade do século XXI de importância 

crescente e é usada durante todo o processo de aprendizagem. Espera-

se que a maneira de ensinar os alunos possibilite o desenvolvimento da 

colaboração (CONKLIN,2005). Para auxiliar o professor algumas 

ferramentas estão disponíveis na rede de INTERNET que favorecem o 

trabalho cooperativo entre os alunos, a exemplo, temos: wikis, blogs, 

redes sociais, plataformas de aprendizagem, jogos virtuais, simuladores, 

Webquests etc. Muitos disponíveis sem nenhum custo. Estas ferramentas 
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permitem a colaboração e, portanto, auxiliam no ensino e aprendizagem 

no século XXI. 

Por se tratar do século XXI (a era digital), a Taxonomia de Bloom, 

adquire um foco não nas TICs, pois estas são apenas os meios e não o 

fim. A razão destas mídias online está em como são usadas no processo 

de ensino e aprendizagem para: recordar, compreender, aplicar, analisar, 

avaliar e criar (CHURCHES, 2009). 

Segundo Dodge, (1995) na elaboração das tarefas da Webquest o 

professor deve levar em consideração as habilidades de pensamento de 

nível superior. Isso, porque, nos níveis superiores ou complexos, exigem 

mais elaboração na execução da Webquest e, também, porque os alunos 

lembram mais quando aprendem a abordar um tópico desde o nível mais 

elevado da taxonomia. O uso da metodologia de Webquest, pode ser uma 

alternativa pedagógica viável para as demandas do século XXI, que 

permite: a) garantir acesso à informação autênticas e atualizadas; b) 

romper as fronteiras da aula; c) promover aprendizagem colaborativa; d) 

desenvolver habilidades cognitivas; e) transformar ativamente 

informações; e) incentivar criatividade; f) favorecer o trabalho de autoria 

dos professores; g) favorecer o compartilhar de saberes pedagógicos 

(MERCADO,2004). 

Pensando nisto, é que procuramos aplicar a Taxonomia Digital de 

Bloom à Webquest interativa, acreditamos que assim estaremos 

ampliando possibilidades pedagógicas no processo de ensino e 

aprendizagem online e presencial. 
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4. EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS COM A 

UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA 

WEBQUEST  

O desenvolvimento de novos recursos tecnológicos e a vivência dos 

Alunos na era digital tem facilitado o acesso à informação, provocando na 

escola e na prática pedagógica dos professores mudança significativas, de 

maneira que a escola avance proporcionalmente às experiências 

tecnológicas dos sujeitos do século XXI. 

 As Webquests são ferramentas metodológicas que possibilitam a 

inserção dos Alunos na era digital, além de proporcionar uma visão mais 

crítica diante das informações disponíveis na rede mundial de internet. Para 

confirmar esta hipótese, a seguir serão apresentadas algumas produções de 

Webquests, testadas metodologicamente em diferentes contextos escolares 

entre os anos de 2014 a 2017. 

 Segundo Bernardinelli, (2014) A Webquest é um recurso em potencial 

para introduzir novos conhecimento científicos e tecnológicos na educação 

básica. Para tanto a Webquest foi utilizada para abordar a temática 

Nanotecnologia verde como eixo para a promoção da alfabetização 

científica. Os Alunos foram levados a refletir sobre as relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente, desenvolvendo o pensamento crítico, 

fundamental para a formação cidadã, além disso, foi possível realizar uma 

aproximação dos conteúdos básicos da química com as novas descobertas 
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científicas, para a autora a Webquest se consagra como um recurso para 

pesquisas orientadas na internet e para a formação cidadã dos Alunos no 

tocante a gestão das informações disponíveis na internet. 

 Para Dos Santos e Barin, (2015), as Webquest vem se destacando no 

processo de ensino e aprendizagem no presente século, pois trabalha, em 

consonância a mediação do professor e o desenvolvimento dos Alunos com 

a inclusão das mídias e tecnologias na educação. A Webquest foi aplicada 

em uma turma com 30 Alunos da 1ª série do ensino médio, em uma escola 

do município de Santa Maria - RS. Os autores produziram uma Webquest 

com a temática Química Forense com o objetivo de estimular o interesse dos 

Alunos para a aprendizagem na disciplina de Química, relacionando as 

informações de como são realizadas as perícias criminais com os compostos 

químicos utilizados na resolução de casos de cunho investigativo. A temática 

escolhida despertou grande interesse dos Alunos, o que em parte pode ser 

atribuído ao fato da química forense ter recebido papel de destaque nos 

últimos anos, quer pela ciência envolvida na descoberta de pistas, quer pela 

na divulgação no meio midiáticos como a série CSI inicialmente exibida na 

TV pela CBS Broad Casting Inc (DOS SANTOS e BARIN, 2015). 

   Gonçalves, (2016), utiliza em sua experiência, cinco Webquests curta 

para desenvolver conceitos científicos relacionados ao conteúdo 

Eletroquímica. Os subtemas abordados foram: Obtenção do Alumínio, 

montagem de uma pilha, descarte inadequado de pilhas e baterias e o lixo 

eletrônico. Percebe-se que os temas abordam discussões atuais e 

relevantes relacionados aos resíduos oriundos dos aparelhos tecnológicos. 

A Webquest representa uma estratégia de ensino eficiente para que os 
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alunos reconheçam na Internet uma possibilidade de pesquisarem 

conteúdos fidedignos e aprenderem de forma proativa, num processo em 

que tanto o professor/pesquisador como os alunos são atores e aprendizes 

(GONÇALVES, 2016). 

 A metodologia Webquest pode potencializar a transposição didática de 

conhecimentos desenvolvidos em institutos de pesquisas cientificas para o 

ensino básico. Da Silva, (2016), em sua obra utilizou-se da temática voltada 

ao controle da lagarta-do-cartucho do milho para o ensino de conteúdos de 

química orgânica com alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola do 

município de Morro Agudo no estado de São Paulo. Esta experiência com as 

TDICs possibilitou o desenvolvimento de uma postura ativa e reflexiva nos 

Alunos para problemas dos seus contextos sociais e educacionais. Durante 

toda aplicação da Webquest os Alunos trabalharam em equipe, destacando 

um dos principais objetivos da Webquest – A aprendizagem colaborativa -, 

produziram textos sobre a utilização de inseticidas. O autor conclui 

destacando o emprego engajador da Webquest no tratamento de questões 

sociocientificas   relacionadas a conteúdos de química orgânica e conceitos 

técnicos científicos.    

 A escola deve oferecer aos Alunos novos caminhos para que eles 

superem os desafios impostos pela sociedade cada vez mais tecnológicas. 

A utilização de computadores, da WEB e das Webquests contribuem para 

resultados exitosos, pois, possibilita aos sujeitos vivencia com a pesquisa, 

colaboração mutua e autonomia (RODRIGUES et al, 2017). Em sua 

experiência, Rodrigues et al, (2017), propõe uma Webquest para o conteúdo 

biomas. O desafio dos alunos foi produzir um relatório sobre um animal em 
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extinção, que seria enviado as autoridades locais. No laboratório de 

informática os alunos consultaram os links escolhidos pelo professor e se 

basearam nessas informações para elaborar o relatório de preservação. A 

experiência revelou um novo olhar sobre as questões ambientais, fugindo da 

perspectiva do “decorar” filos, reinos e espécies, isso demonstra que 

atividades com recursos da Web contribuem para a formação de pessoas 

mais comprometidas com o mundo, devido a série de recursos que os 

sensibilizam para a tomada de decisões. A internet oferece uma infinidade 

de informações e recursos que podem ser explorados didaticamente, desde 

que utilizados de maneira adequada. 

A inserção de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDICs) no ensino de Química visa reduzir as dificuldades de aprendizagem 

dos conceitos científicos pertinentes a esta ciência, oportunizando novas 

formas de pensar, aprender e ensinar. Nesse contexto, Ferreira (2020)  

investigou a influência de uma WEBQUEST como recurso didático no 

processo de ensino e aprendizagem para temática poluição atmosférica, de 

maneira a despertar o engajamento dos alunos para a reflexão crítica sobre 

problemas ambientais. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: a 

primeira por meio de uma oficina sobre Webquest, composta por 10 

professores de Química do Ensino básico. Na segunda etapa, aplicou-se a 

proposta didática para o conteúdo Poluição Atmosférica, para 12 alunos 

matriculados no 1º ano do Ensino Médio de uma escola de educação básica 

em Campina Grande - PB. Os resultados apontaram que a proposta didática 

foi bem aceita pelos professores, segundo eles, a proposta contribui para as 

relações horizontais entre professor e aluno, estimula o interesse pelo estudo 
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da química, facilita o processo de ensino e aprendizagem e o 

desenvolvimento social dos sujeitos. Os alunos pesquisados aceitaram bem 

a proposta e demonstraram por meios das produções de petições (abaixo – 

assinados), mudanças de concepções sobre a poluição atmosférica.  
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5. DESCRIÇÃO DA WEBQUEST: SOS 

ATMOSFERA (FERREIRA, 2020)  

 

 

Para acessar a Webquest: SOS Atmosfera, aproxime o leitor de QR 

Code do seu aparelho celular.  

 

•NÍVEL Médio 

•CONTEÚDO Poluição Atmosférica 

•WEBQUEST SOS: Atmosfera 

•ENDEREÇO https://sites.google.com/view/webquestsosatmosfera/p%C3%A1gina-

inicial 

•COMENTÁRIO Esta Webquest Aborda os diferentes modelos científicos para a 

poluição atmosférica, causas e consequências e possibilita aos 

estudantes um posicionamento diferente diante dessas questões. Na 

tarefa os estudantes se depararão com um desafio de uma petição, 

de maneira interdisciplinar os alunos irão elaborar e publicar a petição 

em favor de um ambiente menos poluído.  

https://sites.google.com/view/webquestsosatmosfera/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/webquestsosatmosfera/p%C3%A1gina-inicial
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A seguir a descrição de cada etapa da WQ desenvolvida por Ferreira 

(2020) para a temática poluição atmosférica.  

 

5.1 PÁGINA INICIAL 

 

A WEBQUEST foi intitulada como SOS Atmosfera, fazendo referência 

a um pedido de socorro, a imagem de fundo retrata o planeta Terra com 

expressão de tristeza, com figuras de automóveis e fábricas emitindo gases 

ao ambiente (Figura 3). 

 

Figura 02 : Layout da Página inicial Webquest: SOS Atmosfera 

Fonte: Ferreira (2020). 

O personagem “Nimbus” dar as boas-vindas aos usuários e se dispõe 

e ser o guia dos Alunos ao longo da WQ (Figura 04). Nimbus é uma nuvem, 

essa figura foi escolhida pelo motivo de ser aglomerado de partículas de 

água (no formato de vapor de água condensado) ou gelo que se forma na 
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atmosfera terrestre e que são alteradas em uma atmosfera poluída. Além 

disso, na página inicial encontra-se o contexto de criação da WQ e os 

contatos dos criadores.  

 

Figura 03: Personagem Nimbus apresentando a WQ aos alunos 

Fonte: Ferreira (2020). 

 

5.2 INTRODUÇÃO 

  A introdução da WQ traz uma abordagem problematizada sobre a 

poluição do ar. Para instigar os conhecimentos prévios dos Alunos é 

proposto no início da WQ, que os alunos assistam ao vídeo: Você já pensou 

na atmosfera hoje? (https://www.youtube.com/watch?v=ALDzZc53bkM). O 

vídeo é curto, animado e bastante informativo sobre a problemática. Em 

seguida os Alunos são convidados a responderem algumas questões 

embasados nas informações do vídeo. Nesta etapa alguns conceitos são 

problematizados, através das perguntas norteadoras, como mostra a figura 

a seguir.  

https://www.youtube.com/watch?v=ALDzZc53bkM
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Figura 04:  Perguntas norteadoras para introdução da problemática 

da WQ 

Fonte: Ferreira (2020) 

 

A introdução ainda traz, uma notícia sobre a poluição do Ar nas grandes 

cidades e uma charge que faz um alerta sobre as emissões de CO2 (Figura 

06). Para Dodge (1995), o uso de imagens, vídeos e sons torna a WQ 

interessante nesse momento inicial de apresentação, pois, incentiva a 

curiosidade dos alunos.  
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Figura 05: Charge de alerta utilizada na WQ 

Fonte: Ferreira (2020) 

5.3 TAREFA 

 

A Tarefa (Figura 7) deve estar organizada de maneira objetiva e clara, 

de maneira que não fique dúvidas sobre o que os Alunos deverão realizar. 

Nesta etapa os Alunos foram orientados a elaborarem uma petição (abaixo-

assinado), apresentando um texto argumentativo-dissertativo que aborde a 

causa e propostas contra a poluição atmosférica. O abaixo-assinado deve 

ser elaborado de maneira a ser enviado aos governantes.  

A tarefa escolhida, segundo a Taxonomia de Dodge (1995), retrata uma 

atividade de persuasão, os Alunos deverão desenvolver e apresentar um 

caso de forma convincente, baseado no que aprenderam, desenvolvendo, 

assim capacidades de persuasão. Os Alunos deverão considerar os 

diferentes pontos de vista e sistemas de valores.  

   A tarefa se mostra como um desafio para os Alunos, eles deverão 

buscar ajuda de outros professores (Redação, sociologia, ciências) para 



26 
 

 
 

redigir seu texto. A atividade tira o aluno da sua zona de conforto e da rotina 

maçante das aulas de química. 

 

 

Figura 06: Tarefa/ desafio da WQ SOS atmosfera 

Fonte: Ferreira (2020). 

 

5.4 PROCESSOS 

 

A aba processos apresenta as orientações necessárias para o 

cumprimento da tarefa. Esta etapa foi dividida em:  Informações gerais, 

informações para a elaboração do Abaixo-assinado e Sites que auxiliam e 

publicam abaixo-assinados.  
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5.5 RECURSOS 

 

Os recursos a serem utilizados para a realização da atividade, são 

compostos por sites que possuem credibilidade nas informações, vídeos de 

conferências cientificas, Notícias de periódicos online e páginas de órgãos 

federais. Levou-se em consideração a recomendação de Dodge (1995), ao 

se tratar das mais variadas fontes para aguçar as inteligências dos alunos 

e atender as mais variadas personalidades. Neste sentido, todas as 

informações foram retiradas da Internet, como propõe a metodologia 

Webquest. 

Os recursos possuem informações sobre a problemática que vão 

afunilando dos mais global até os mais pontuais sobre as consequências 

da poluição do ar na cidade de Campina Grande-PB. Possibilitando a 

contextualização do problema.  

 

5.6 AVALIAÇÃO 

 

 Na aba avaliação os Alunos se depararão com o método de pontuação, 

considerou-se os métodos quantitativo (Figura 8) e qualitativo (Figura 9). O 

método qualitativo foi adapto de acordo com a metodologia Webquest 

(DODGE, 1995). 
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Figura 07: Método Quantitativo da Avaliação WQ 

Fonte: Ferreira (2020). 

 

Figura 08: Tabela utilizada para mensurar os aspectos qualitativos 

da Avaliação WQ 

Fonte: Ferreira (2020). 
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5.7 CONCLUSÃO 

 

Ao acessarem a aba conclusão, após o término da tarefa, os Alunos 

são instigados a investigarem mais sobre as grandezas temperatura, 

pressão e volume e suas influências sob o comportamento dos gases. A 

conclusão da WEBQUEST, não implica no fim, mas possibilita a 

continuação do estudo sobre o tema pelo aluno, só que agora de maneira 

independente 

 

6. PRODUÇÕES DOS ALUNOS REFERENTE À TAREFA 

DA WEBQUEST SOS – ATMOSFERA (FERREIRA, 2020) 

 

6.1. TEXTO 01 

Estão transformando uma área onde deveria permanecer arborizada, 

em um depósito de lixo. Os caminhões se movimentam 24 horas, 

ocasionando poluição do ar que se trata da introdução de qualquer 

substância que, devido a sua concentração, possa a se tornar nociva à 

saúde e ao meio ambiente. Conhecida também como poluição atmosférica, 

refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em 

suspensão, material biológico e até mesmo energia. Exemplos de gases 

poluentes: Monóxidos de Carbono, enxofre e nitrogênio e Amônia (NH3). 

Existem dois fatores que causam a poluição do ar, as fontes naturais, 

caracterizadas por poeiras de fontes naturais, como as das áreas 

desérticas. Metano emitido no processo de digestão dos animais. Fumaça 

e monóxido de carbono emitido nas queimas naturais. As fontes 
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antropogênicas (causadas pela humanidade), trata-se de veículos 

automotores, fábricas usina de energia, incineradores, queimadas 

controladas na agricultura e no gerenciamento de florestas (no Brasil essa 

prática é responsável por cerca de 75% das emissões de gás carbônico). 

Enfim, temos vários fatores que influenciam de maneira negativa este 

assunto, mas, onde queremos chegar? O que podemos fazer para que a 

poluição do ar acabe? O que o governo disponibilizaria para nós 

(sociedade) acabarmos com as queimadas? Os entulhos, as queimadas e 

outros tipos de lixo, fazem do dia e a noite permanecerem em uma nuvem 

de poeira, impossibilitando a permanência em sua redondeza, as 

residências permanecem constantemente imundas com a poeira fétida 

levantada por seus caminhões de entulho, solicitamos algum tipo de 

tratamento para estes materiais Para erradicar este problema nacional, o 

governo deveria fazer mais campanhas sobre utilizar mais bicicletas, 

colaboração da população de plantio de arvores, fiscalizar mais as regiões 

onde se tem mais arvores, fiscalizar as queimadas e punir aqueles que 

desobedecessem a ordem pública e além de tudo conscientizar a sociedade 

de que temos que cuidar do nosso meio ambiente. Assim, teríamos um 

Brasil melhor. 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

6.2 TEXTO 02 

A poluição é a introdução de substâncias no meio ambiente causando 

vários problemas ambientais. A principal causa é o ser humano, mas ela 

também pode ser causada naturalmente como as cinzas ou gases de 

emissões vulcânicas altamente tóxicas. A poluição atmosférica é causada 

por gases, líquidos, partículas solidas, material biológico e até mesmo 

energia. Esses tipos de substâncias são chamados de poluentes 

atmosféricos e estão em forma de gases ou partículas. De acordo com a 

OMS (organização mundial da saúde) a poluição do ar é responsável por 

mais de 7 milhões de mortes por ano no mundo e estudos revelam que esse 

tipo de poluição pode afetar todos os órgãos do corpo humano. Estima-se 

que 50% da população brasileira tenha ou já tenha tido algum problema 

respiratório e muitos deles são causados ou agravados pela poluição. 

Algumas das doenças causadas pela poluição são: Bronquite asmática, 

asma, câncer de pulmão, rinite alérgica etc. Para diminuir isso podemos 

diminuir o uso de combustíveis fósseis, instalação de sistemas de controle 

de emissão de gases poluentes nas indústrias, colaborar para o sistema de 

reciclagem, reduzir a utilização de agrotóxicos, ampliação de áreas 

florestais, andar a pé, controle e fiscalização das queimadas, entre outros.  
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6.3 TEXTO 03 

Conforme o Instituto Nacional do Câncer - INCA, a poluição do ar é 

definida como a presença de contaminantes ou de substâncias poluidoras 

no ar atmosférico, que interfiram na saúde e no bem-estar do ser humano. 

Hoje em dia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, nove 

em cada dez pessoas no planeta respiram ar com altos níveis de poluentes, 

equivalente a 90% da população mundial. Por causa dessa contaminação, 

7 milhões de pessoas morrem anualmente por doenças como o câncer de 

pulmão e a asma. Esse fato vem crescendo cada vez mais, e os motivos 

são os poluentes emitidos naturalmente, como queimas de fontes 

antrópicas e naturais, e emitidos pelos homens, como a queima de 

combustíveis nos nossos carros, fábricas e queimadas em florestas. 

Podendo ser evitado com a implantação de medidas para menores 

queimadas na região da Amazônia, com maior facilidade de produtos 

biocombustíveis, e medidas fiscalizadoras de fabricas onde possam emitir 

menos poluentes na atmosfera. Também poderiam ajudar campanhas para 

maior utilização de bicicletas, colaboração com coleta de lixo e plantio de 

árvores. Assim, iniciamos um abaixo-assinado para que a saúde da 

população seja menos comprometida com a ajuda do Governo, fazendo 

com que os mesmos saibam dos riscos que correm. 
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6.4 TEXTO 04 

Petição contra a emissão de gases poluentes na atmosfera 

• Destinado a Prefeitura de Campina Grande e o Governo da 

Paraíba  

• Declaração da petição:  

Poluição atmosférica, refere-se à contaminação do ar, provenientes de 

fontes naturais (vulcões e neblinas), ou de fontes artificiais, produzidas 

pelas atividades humanas, através da emissão de gases, líquidos, 

partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia, 

à atmosfera. De acordo com a OMS - Organização Mundial da Saúde, ela 

é a responsável por mais de sete milhões de mortes por ano no mundo - 

matando mais que a AIDS e a Malária, podendo afetar todos os órgãos do 

corpo humano. Visando amenizar tal problemática, foi pensado em: -

Construção de ciclofaixas; -Fiscalização das indústrias em Campina 

Grande; -Maiores investimentos e manutenções dos transportes públicos; -

Palestras nas escolas e comunidades em prol da conscientização de jovens 

e adultos, com relação a emissão de gases poluentes e de efeito estufa à 

atmosfera. 
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6.5 TEXTO 05 

O lançamento de gases na atmosfera prejudica a saúde das pessoas 

além de poluir o meio ambiente, onde ao longo do tempo o desenvolvimento 

econômico fez com que a emissão de gases aumentasse cada vez mais 

com a criação de fabricas, usinas de energia, incineradores, fornalhas e 

outras fontes. Com a poluição da atmosfera a saúde humana é prejudicada 

de várias formas como; Irritação na garganta, nariz e olhos; Dificuldades de 

respiração; Agravamento de problemas cardíacos ou respiratórios, como a 

asma; Desenvolvimento de diversos tipos de câncer. O meio ambiente, no 

entanto, também é prejudicado com a chuva ácida que causa a acidificação 

da atmosfera, causa também acidificação na água que causa a morte dos 

peixes do rio ou lago. A diminuição da camada de ozônio é outro fator 

preocupante no globo terrestre porque o ozônio forma uma camada que 

protege a vida na Terra da emissão de raios ultravioletas. Porém, com sua 

destruição devido aos químicos lançados na atmosfera pela humanidade, 

esses raios conseguem atravessar a camada, o que causa um aumento da 

quantidade de raios ultravioletas, aumentando, nos humanos, o risco de 

desenvolver câncer de pele e outros problemas. Levando em consideração 

os problemas causados pela poluição do ar deveriam ser solicitados aos 

governantes dos países que diminuíssem a quantidade de fabricas ativas 

no ano e sua produção, além de desenvolver combustíveis ecológicos para 

a diminuição de gases poluentes e que não ajudem a diminuição na camada 

de ozônio. 
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6.6 TEXTO 06 

Poluição veicular na Paraíba Segundo o jornal da Paraíba no ano de 

2012 era previsto que até o ano de 2013 estivessem instaladas em toda a 

Paraíba monitoradores de poluição do ar, essa decisão havia sido tomada 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e valia para todos os estados do 

nordeste, mas até agora só Salvador cumpriu o acordo. Em pleno 2019 

esses sistemas de monitoração do ar não foram instalados e prejudica a 

saúde do paraibano com doenças respiratórias e outros. Além de 

monitorarem a poluição do ar, fazem análises meteorológicas e a população 

poderia ver os resultados das análises a cada hora através do site da 

Sudema. Os exemplos de doenças respiratórias que podem ser obtidas e 

agravadas pela poluição do ar: Bronquite, enfisema, asma, câncer de 

pulmão, rinite, sinusite, tuberculose e pneumonia Os principais emissores 

de gases são as Fontes naturais que naturalmente liberam gases à 

atmosfera, como as queimadas naturais e as atividades vulcânicas; as 

fontes antropogênicas são fontes de emissões criadas pelo homem, como 

indústrias, carros e criação de gado, entre outras, fontes móveis é toda fonte 

que não se situa em um lugar fixo, podendo locomover-se, ou seja: carros, 

aeronaves, navios, trens e demais meios de transporte; fontes estacionárias 

são o oposto de fonte móveis, Encontram-se em um local fixo, como as 

refinarias, indústrias químicas e centrais de energia elétrica, fontes difusas 

o principal conceito de fonte difusa se aproxima do que é chamado de 

"emissões fugitivas", que são emissões cujas fontes não possuem 

dispositivos para direcionamento ou controle do fluxo dos gases; fontes 
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pontuais são mais restritas, ou seja, as emissões partem de um ponto 

específico, como determinados processos dentro de indústrias ou plantas 

de energias, que apresentam dispositivos para controle e direcionamento 

de fluxo. Em tentativa de melhorar a saúde e convivência das pessoas no 

estado da Paraíba os governantes do estado deveriam concluir o projeto 

que teve início em 2012 onde tinha como objetivo monitorar a emissão de 

gases e fazer análises meteorológicas onde a população poderia obter os 

resultados das análises a cada hora através do site em torno da região em 

geral. 

 

6.7. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRODUÇÕES DOS 

ALUNOS 
 

Em suas produções, os alunos sugeriram soluções a nível mundial, 

nacional e principalmente local. Observou-se nos textos, profundidade e 

fundamentos baseados nos recursos (sites, portais governamentais e 

vídeos) disponíveis na Webquest, foi observado também interação mais 

crítica dos Alunos com os problemas locais relacionados a poluição do 

atmosférica.  

Espera-se que a escola seja um espaço propício para a tomada de 

decisões adequadas quanto aos problemas ambientais, ou seja, que 

possibilite o desenvolvimento social dos Alunos quanto cidadãos (SAUVÉ, 

2005). O que dificulta o processo de ensino e aprendizagem sobre temas 

como a poluição atmosférica, é falta de estímulos significativos, que fujam 

da modelo transmissão - recepção (DOS REIS et al, 2012). A educação 

ambiental associada aos ambientes virtuais de aprendizagem e as TDICs 
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deve ser mais explorada em âmbito escolar visando à formação crítica e 

cidadã dos Alunos (CASTOLDI, 2009). Percebe-se que a metodologia 

WEBQUEST favorece a tomada de decisões dos alunos frente aos 

problemas ambientais e prepara-os para os conceitos científicos futuramente 

abordados pelos professores de química, a aprendizagem colaborativa 

possibilita aos estudantes competências socioemocionais como, trabalho em 

equipe, percepção do meio em que vivem, empatia e liderança. 

A utilização da metodologia WEBQUEST favorece uma postura ativa 

do aluno quanto sujeito do processo de aprendizagem. As metodologias 

ativas se baseiam em formas de desenvolver o processo de aprender 

utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de 

solucionar desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em 

diferentes contextos (BARBEL, 2011). Freitas e colaboradores (2015), 

explicam que as metodologias ativas utilizam a problematização como 

estratégia de ensino/aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o 

discente, pois diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona 

a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. É o processo de 

ensino em que a aprendizagem depende do próprio aluno. O professor atua 

como facilitador ou orientador para que os alunos façam pesquisas, reflita e 

decida por ele mesmo, o que fazer para atingir um objetivo, ou seja, a 

solução do problema (LOIOLA, E., NÉRIS, J. S., & BASTOS, A. V. B. 2006). 
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7.PLATAFORMA PARA DESENVOLVER UMA 

WEBQUEST

O Google Sites é uma ferramenta grátis que permite criar sites completos 

usando ferramentas e modelos prontos. Com recursos profissionais, esse 

serviço do Google é ideal para criar páginas de empresas, empreendedores 

autônomos e outras iniciativas como ONGs. Além disso, a ferramenta oferece 

um endereço na web e permite escolher se o site ficará visível para mecanismos 

de pesquisa na web. A plataforma ainda permite criar várias seções de um site, 

como Página inicial, Sobre nós e Contato. 

 

7.1. ACESSANDO O SERVIÇO PELA PRIMEIRA VEZ 

Passo 1. Acesse o endereço sites.google.com e faça login em sua conta 

do Google para ter acesso ao Google Sites; 

Fonte: https://sites.google.com/new 

 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google.html
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/new
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Passo 2. Na página inicial do serviço, clique em "Criar" e, em seguida, 

selecione "no novo Google Sites"; 

 

Fonte: https://sites.google.com/new 

 

7.2. INSERINDO ELEMENTOS NA PÁGINA 

 

Passo 1. Após o passo anterior, o Google vai abrir a página de criação de 

sites. Na opção "Inserir", localizada no topo da tela, estão disponíveis 

ações para adicionar texto, imagens, incorporar elementos e fazer upload 

de arquivos do computador. Na mesma área, é possível encontrar opções 

para inserir elementos de outros serviços do Google, como vídeos 

do YouTube, planilhas, documentos e outros serviços; 

 

https://sites.google.com/new
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/youtube.html
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Fonte: https://sites.google.com/new 

 

7.3. ADICIONANDO UMA IMAGEM DE FUNDO 

 

Passo 1. Na página atual, clique em "Alterar imagem". Nesse momento, 

determine se deseja fazer upload de uma imagem do computador ou 

buscar um modelo do Google para compor o fundo do site. Nesse exemplo, 

utilizaremos a opção "Selecionar imagem"; 

 

 

Fonte: https://sites.google.com/new 

 

https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
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Passo 2. Escolha uma imagem e clique em "Selecionar" para que ela seja 

adicionada ao fundo do site. 

 

 

Fonte: https://sites.google.com/new 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/new
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7.4. ADICIONANDO NOVAS PÁGINAS AO SITE 

 

Passo 1. Clique em "Páginas" para adicionar novas páginas ao seu site; 

 

Fonte: https://sites.google.com/new 

Passo 2. Nesse momento, clique no botão de mais (+), na parte 

inferior direita da tela; 

Fonte: https://sites.google.com/new 

 

https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
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Passo 3. Digite um nome para a nova seção do site e clique em 

"Concluído"; 

 

Fonte: https://sites.google.com/new 

 

7.5. ADICIONANDO ELEMENTOS DE SERVIÇOS ONLINE DO 

GOOGLE 

Passo 1. Na seção "Inserir", role as opções para a parte de baixo da tela e 

veja os serviços online do Google. Esse exemplo, utilizaremos o item 

YouTube". 

 

https://sites.google.com/new
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Fonte: https://sites.google.com/new 

 

Passo 5. Use a ferramenta de busca, selecione um vídeo e 

clique em "Selecionar" para que ele seja adicionado em seu site. 

Fonte: https://sites.google.com/new 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
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7.6. USANDO TEMAS PARA SITES 

 

Passo 1. Em "Temas", escolha um padrão para alterar fontes e outros itens 

no design de seu site. Também é possível escolher uma tonalidade padrão 

para o tema. 

 

 

Fonte: https://sites.google.com/new 

 

 

 

7.7. PUBLICANDO UM SITE 

 

Passo 1. Quando tiver finalizado todas as configurações, clique em 

"Publicar"; 

 

https://sites.google.com/new
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Fonte: https://sites.google.com/new 

 

Passo 2. Salve o endereço criado automaticamente e informe se deseja que 

mecanismos de pesquisa encontrem seu site. Em seguida, clique novamente em 

"Publicar"; 

 

Fonte: https://sites.google.com/new 

Passo 3. Para visualizar seu site, clique no ícone de seta ao lado do botão 

"Publicar" e escolha "Visualizar site publicado". Assim, você será direcionado 

ao seu novo site. Note que, mesmo após a publicação, sua página pode ser 

editada usando o Google Sites. 

https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
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Fonte: https://sites.google.com/new 

 

Aproxime o leitor de QR Code e acesse o Recurso para desenvolvedor de 

sites gratuitamente. 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/new
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