
APRENDIZAGEM INTERATIVA PRÁTICA COM H5P NO MOODLE

Professor conteudista: Janderle Rabaiolli 

Público-alvo: Docentes e profissionais da área de educação.

Número de vagas: 50

Carga horária: 20h

Período de realização do curso: de 20/11/2021 a 20/12/2021, com videoconferências semanais

de 60min de duração, no horário das 16 às 17h, conforme cronograma abaixo:

Videoconferência 1 – 22 de novembro de 2021, das 16 às 17h.

Videoconferência 2 – 29 de novembro de 2021, das 16 às 17h.

Videoconferência 3 – 06 de dezembro de 2021, das 16 às 17h.

Videoconferência 4 – 13 de dezembro de 2021, das 16 às 17h.

Ementa: Interatividade em materiais didáticos com o recurso H5P - Conteúdo Interativo no AVEA

Moodle UFSM, visando aprendizagem.

Objetivo Geral: Capacitar para produção de conteúdos didáticos interativos com H5P no Moodle.

Objetivos Específicos: 

a) Apresentar o recurso H5P – Conteúdo Interativo no AVEA Moodle UFSM;

b) Demonstrar possibilidades de produção de conteúdos didáticos interativos no H5P no Moodle.

Conteúdo Programático:

Módulo  1 –  Introdução  ao  H5P Conteúdo  Interativo  no  Moodle;  criação  e  carregamento  de

atividades.

Módulo 2 – Produção de conteúdos audiovisuais interativos; recurso H5P Vídeo Interativo.



Módulo 3 – Criação de apresentações interativas com H5P; recurso H5P Apresentação.

Módulo 4 – Práticas de criação e carregamento de atividades H5P.

Estratégia de ensino: Método de ensino online via Plataforma Moodle Capacitação da UFSM,

com conteúdos em formatos audiovisual, PDF, videoconferências e atividades práticas.

Avaliação:  A avaliação será efetuada com base na realização das atividades propostas, sendo

necessária a obtenção de nota final igual ou superior a 7,0 para aprovação.

Certificação: O certificado será fornecido aos participantes que cumprirem os critérios 

avaliativos e será disponibilizado no Portal da UFSM de Certificados WEB.

Inscrições:  de  08/11/2021  a  17/11/2021.  Para  se  inscrever,  clique  AQUI.  O  correto

preenchimento  do  formulário  de  inscrição  e  a  veracidade  das  informações  prestadas  são  de

responsabilidade do interessado.

Seleção/divulgação:  Caso  o  número  de  inscritos  exceda  o  número  de  vagas,  a  seleção

obedecerá ao critério de ordem de inscrição, com prioridade para:

1º) professores da UFSM;

2º) professores de outras instituições;

3º) estudantes.

A  divulgação  dos  selecionados  será  feita  no  site  da  CTE (antigo  NTE)  em  “Notícias  da

Capacitação” e os procedimentos de acesso ao curso serão enviados para o e-mail informado no

formulário de inscrição.

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0gKbFYe0Ch09zg8WQ5FCNFSeXS6tpB5vPCYD4yd-Y_rjKUg/viewform
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