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Identificação da página / artigo:
1. Autoria / Responsabilidade
A página / artigo tem um autor ou responsável?
- Se é uma pessoa, esta é credível (especialista, professor, investigador)?
- É uma organização?
- É uma empresa?
A página indica alguma forma de contacto (email, telefone, endereço físico)?
2. Atualidade
A página indica a data de criação e/ou da última atualização?
As datas de criação e/ou de atualização são recentes?
3. Conteúdo
A página / artigo tem um título?
O conteúdo está escrito numa linguagem correta (sem erros de ortografia e/ou gramática)?
São indicadas fontes / bibliografia?
Há ligações para outras páginas onde se possa verificar o rigor e exatidão da informação?
A informação encontrada na página está de acordo com a de outras fontes?
4. Pertinência
Consegues encontrar na página a informação que procuras?
A informação vai ao encontro das tuas necessidades?
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