
Critérios 
Domínios Insuficiente Suficiente Bom Muito bom 

Conhecimento 

Apresentou evidências de que adquiriu  
reduzido conhecimento, com pouca  
relevância.  Aplicou muito poucos 
conceitos corretamente. 

Selecionou informações que  dificilmente 
eram relevantes e de fontes que não eram 
claras. Falhou na aplicação das fontes na 
maioria do tema.  

Apresentou alguns dos conhecimentos que 
adquiriu, mas não há evidências de que aplica 
pelo menos alguns conceitos corretamente. 

Selecionou informações que mostravam, por 
vezes, pouco relevância, de fontes que não 
eram todas explicitadas de forma clara, e 
aplicou algumas delas ao tema. 

Apresenta evidências que adquiriu a maior 
parte do conhecimento, e que os  aplicou 
corretamente. 

Selecionou informações relevantes de 
algumas fontes fidedignas e adaptou  a maior 
parte para o tema .  

 

Apresenta evidências de que adquiriu todos os 
conhecimentos de forma bastante clara, e 
aplica todos os conceitos de forma sistemática 
e correta. 

Selecionou as informações mais relevantes de 
várias fontes altamente fiáveis e adaptou-as 
todas ao tema.   

Pesquisa e contribuição 

Usou poucos recursos de internet ou de 
outros recursos; a informação que 
apresentou não era relevante para os 
objetivos ou questões neste Webquest. 

Apresentou alguns recursos da internet ou de 
outros recursos; a informação que 
apresentou mostrou alguma variedade e  
teve algum relevância para os objetivos ou 
perguntas neste Webquest.  

Usou um grande número de informação da 
internet e outros recursos; a informação que 
deu era adequada, mostrou grande 
diversidade  e as suas respostas eram 
relevantes para os objetivos e perguntas. 

Usou todos os recursos baseados na Internet e 
outros que precisava para fornecer 
informações altamente objetivas e concretas, 
mostrando uma grande diversidade, 
adicionando respostas mais relevantes a todos 
os objetivos e perguntas. 

Empenho 

Mostrou pouco interesse e empenho em 
cumprir as tarefas dadas, não havendo 
evidências de que realmente 
compreendeu as tarefas e que estava a 
esforçar-se para encontrar mais 
informações perspicazes. 

Demonstrou interesse no assunto e 
empenho  em cumprir as tarefas que lhe 
foram atribuídas.  Compreendeu as 
atribuições e tentou encontrar  informações 
adicionais e perspicazes.  É um bom começo, 
mas pode melhorar. 

Mostrou grande interesse no assunto e um 
compromisso claro  para cumprir todas as  
tarefas que lhe foram atribuídas.   Trabalhou 
bem nas tarefas que lhe foram atribuídas e 
conseguiu encontrar informação essencial.  A 
melhoria é difícil, mas possível! 

Mostrou um forte interesse pelo assunto e foi 
impulsionado pela motivação para realizar as 
tarefas da melhor forma possível.  O seu 
trabalho esteve perto da perfeição e 
apresentou informação o mais clara possível.  É 
difícil de imaginar melhorar mais. 

Trabalho em equipa 

Mostrou pouca responsabilidade e quase 
nenhuma autonomia; teve dificuldade em 
trabalhar com os restantes membros do 
grupo  e de respeitar o ponto  de vista de 
outros.  A sua interação com os outros não 
foi frutífera ou produtiva. 

Também não respeitou os prazos definidos 
pelo  grupo. 

Mostrou responsabilidade e algum grau de 
autonomia;  colaborou bem com  os   
membros do grupo e  respeitou o  ponto  de 
vista dos outros. 

Tentou com algum sucesso respeitar os 
prazos definidos pelo  grupo. 

Mostrou evidências de que foi responsável e 
autónomo;  colaborou muito bem com os   
membros do grupo e mostrou um claro 
respeito pelo ponto de vista dos outros.  

Respeitou os prazos definidos pelo  grupo. 

Além de apresentar autonomia, também 
encorajou a cooperação entre   membros do 
grupo e explicou o seu ponto de vista para 
esclarecer outros. Interagiu de forma adequada 
com todos os outros e os resultados 
ultrapassaram as expectativas. 

Tomou a iniciativa de fixar os prazos 
necessários para todo o trabalho em grupo. 

Comunicação 

A sua comunicação não é eficaz, as suas 
declarações ou solicitações aos outros não 
são compreendidos e você não se 
preocupa muito. 

A sua forma de expressão não se adequa 
bem ao contexto, tanto em  termos orais 
como  escritos. 

A sua comunicação é eficaz até certo ponto. 
No entanto, as  suas solicitações aos outros, 
muitas vezes não são bem compreendidos e 
poderia ter tentado reformula-las. 

Por vezes, a sua forma de expressão não foi 
adequada ao contexto, sendo  por vezes 
despropositado.  

A sua comunicação é bastante eficaz. As suas 
solicitações são bem compreendidos, e usa 
os contributos dos membros da equipa de 
forma eficaz. 

Sua expressão é adequada ao contexto e é 
entendida pelos membros da sua equipa 
como agradável e correta.  

A sua comunicação é altamente eficaz. Os seus 
comentários e solicitações são sempre bem 
compreendidos de forma que as respostas dos 
membros da equipa se encaixem 
perfeitamente no contexto. 

A sua forma de expressão é muito boa: os 
membros da equipa vêem-no como agradável 
e correto.  É uma mais-valia para a sua equipa! 

 


