
 

 

Recursos Educativos Digitais - Grelha de Avaliação 

 

Qualquer utilizador da Internet pode criar um Recurso Educativo Digital e disponibilizá‐ lo na Net. Sendo de 

uma Instituição (isto é, .com, .edu, .gov, …), é fiável. Pode ser consultado e referenciado. Em todos os outros 

casos, como saber se o conteúdo de um RED é válido para um trabalho/ de projeto? Aplique esta grelha: 
 

 

 

 

Recurso Educativo Digital (RED) avaliado por _______________________________________________ em ____/ ____/ ____ 
 

 
 

 

 

 

Parâmetros para avaliar Sim Não NO 
(Não Observável) 

APRESENTAÇÃO 

Título / Tema 
   

O autor está identificado? 
   

O(s) autor(es) é/são conhecido(s) na sua área de atuação?  
   

Inclui contactos? 
   

A apresentação da informação é apelativa? 
   

Está ortograficamente correto?  
   

Qual o idioma? _______________________    A linguagem é clara e objectiva? 
   

A informação é pertinente? 
   

Há referências bibliográficas para a informação disponibilizada? 
   

A informação é adequada ao público-alvo? 
   

Os links  

estão visíveis? 

são pertinentes? 

funcionam? 

   

   

   

O RED contém um motor de busca? 

Funciona bem? 

   

Refere a data da última actualização? 
Se refere, essa data é recente? 

   



CONTEÚDO 

Qual a data de criação do documento? ______ / ______ / ______ 

A informação está actualizada? 

   

A informação é útil tendo em conta o seu objectivo? 
   

A informação é prestada sem preconceitos ou estereótipos pejorativos ou discriminatórios? 
   

A informação promove atitudes positivas face à Natureza, ao Ambiente e à 

relação Homem/ Natureza? 

   

A informação conduziu a outras fontes úteis? 
   

A informação contradiz algo que se encontra noutro local? (pode-se 

confrontá-la com a que existe, por exemplo, numa enciclopédia da biblioteca) 

   

A página contém tabelas/imagens/gráficos? 

Se contém, acrescentam informação? 

   

O RED promove competências de comunicação? 

É estimulada a participação do utilizador? 

   

Está-se seguro de que a informação é fiável? 

(algumas dicas para reflexão: se o RED pertencer a uma universidade, a um 

instituto público ou a um organismo conhecido, é fiável /// não pode permitir o 

acesso a sites indevidos - violência, jogo, pornografia, hábitos não saudáveis) 

 

   

Este Recurso Educativo Digital é útil. O seu endereço/tema(s): 

http://                                                                                                                        

TEMA(S): _________________________________________________________________________________ 

 
                                 

in Formação de e-formadores RBE/DREN, Avaliação de páginas Web, 2008 

atualizada em maio/2012, considerando Os Critérios de avaliação de REDs 

 

http://www.slideshare.net/ladonordeste/avaliao-de-recursos-educativos-digitais?from=ss_embed

