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ENTENDA OS ÍCONES

ATEnção: faz uma chamada ao leitor sobre um assunto, abordado 
no texto, que merece destaque pela relevância.1

inTErATividAdE: aponta recursos disponíveis na internet (sites, 
vídeos, jogos, artigos, objetos de aprendizagem) que auxiliam na 
compreensão do conteúdo da disciplina.

2

sAiBA mAis: traz sugestões de conhecimentos relacionados ao 
tema abordado, facilitando a aprendizagem do aluno.3
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H5P é um pacote de aplicações, colaborativo e de código aberto, baseado em HTML5, que permite 
o emprego de recursos interativos em plataformas que suportem conteúdos incorporados (Ifra-
me), como ambientes virtuais de aprendizagem e sistemas de gestão de aprendizagem (Learning 
management system - LMSs), como Moodle, Blackboard e Canvas, além de oferecer plug-ins para 
plataformas como Wordpress.
De maneira resumida, a interatividade proporcionada pelas aplicações do H5P é relevante para ati-
vidades de ensino, uma vez que permite criar conteúdos interativos em diferentes formatos, como 
questionários, jogos, vídeos, apresentações, entre outros.
O site oficial do H5P (Figura 1) oferece muitas informações sobre as aplicações, com exemplos dos 
diversos tipos de conteúdos oferecidos (Figura 2), com características, exemplos e tutoriais. O site 
funciona como repositório ou comunidade de compartilhamento para novas criações baseadas em 
H5P, ou seja, quando criadas, as aplicações estarão disponíveis para conhecimento dos usuários.

Figura 1 – Site oficial do H5P

Fonte: h5p.org.

O QUE É H5P?

saiba mais: para saber mais sobre o H5P, acesse o site oficial  em: https://h5p.org/3

https://h5p.org/
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Figura 2 – Exemplos de aplicações em H5P

Fonte: elaboração própria.

Embora a comunidade H5P seja a plataforma oficial de informações, os usuários da área de educação 
terão contato com as aplicações em outros locais, como o Moodle. Assim, o acesso aos recursos interativos 
é possível no próprio Moodle, como detalharemos adiante, sem necessidade de recorrer ao site oficial.

O que o H5P permite fazer?
O H5P permite criar aplicações interativas, como:

• vídeos, apresentações e livros interativos;
• questões (arrastar e soltar; múltipla escolha; verdadeiro/falso);
• jogos (memória; caça-palavras);
• ditados, questionários, áudios, etc.

Além da criação de conteúdos, também é possível importar e exportar arquivos H5P, de forma que 
a colaboração pode expandir as possibilidades de uso dos recursos. 
Nos ambientes virtuais de aprendizagem (como o Moodle) ou em sites, o H5P é habilitado aos 
usuários e as aplicações podem ser atualizadas de acordo com a disponibilização na comunidade 
oficial. É possível, inclusive, que alguns recursos sejam identificados como beta, ou seja, sejam 
disponibilizados em fase de testes. 
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Diferenciais do H5P
Um dos diferenciais do H5P vem de sua natureza colaborativa, o que permite o uso extensivo e, es-
pecialmente, atualização constante, tornando dinâmicas as aplicações e ampliando possibilidades 
de acordo com o incremento de recursos oriundos do avanço tecnológico, novas linguagens, etc. 
Com atualizações regulares, os usuários podem destacar suas produções a partir dos novos recursos 
interativos disponibilizados.

De forma resumida, entendemos que os diferenciais do H5P são:

• recursos abertos;
• foco na aprendizagem;
• atualização constante de conteúdos;
• linguagens e aplicações adequadas aos alunos;
• amplas opções de personalização e adequação;
• relatórios e acompanhamentos (avaliações).

Contudo, cabe pontuar que nem todas as aplicações possuem os mesmos recursos, como a possi-
bilidade de relatórios de notas e avaliações.
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H5P NO MOODLE
Para utilizar recursos interativos H5P no Moodle, o usuário deve realizar procedimentos similares 
a outros recursos e atividades. Com a disciplina criada e no modo de edição, os tópicos ou aulas 
apresentam a opção Adicionar uma atividade ou recurso (Figura 3).

Figura 3 – Adicionar recursos H5P no Moodle

Fonte: elaboração própria.

Na lista de recursos e atividades para adição, escolha H5P Conteúdo Interativo, na aba Atividades, 
conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Atividades para inserção no Moodle

Fonte: elaboração própria.
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Após escolher a opção H5P Conteúdo Interativo, o recurso é adicionado e apresenta as opções iniciais 
de configuração. O primeiro campo a ser preenchido é o da Descrição (Figura 5), com elementos que 
identifiquem a atividade criada, objetivos ou outro elemento importante para descrevê-la.

Figura 5 – Campo de Descrição da atividade

Fonte: elaboração própria.

Ao marcar a opção Exibir descrição na página do curso, a descrição será exibida junto ao nome da 
atividade.
A atividade propriamente dita deve ser selecionada no campo abaixo, a partir da escolha dos recursos 
interativos oferecidos com H5P (Figura 6). A opção Criar Conteúdo deve ser usada para elaborar uma 
nova atividade, enquanto que a opção Carregar serve para disponibilizar na atividade um arquivo 
H5P já pronto. 
Note que os recursos para uma nova atividade podem ser classificados por uso (Recentemente 
usados primeiro), disponibilização (Novos primeiro) ou ordem alfabética.

Figura 6 – Selecionando tipo de conteúdo H5P

Fonte: elaboração própria.
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aTEnção: a lista com os tipos de conteúdos disponibilizados pode variar, uma vez que 
podem ser adicionados novos. Na ilustração (Figura 6), estão classificados por uso 
recente. Assim, escolha a opção desejada, usando a barra de rolagem para conhecer 
todas as opções.

1

Detalhamos, abaixo, as possibilidades atualmente disponíveis para H5P no Moodle da UFSM:

1. Accordion (Sanfona): itens expansíveis;
2. Agamotto: sequências de imagens que mudam, como um slideshow interativo;
3. Arithmetic Quiz (Teste de Aritmética): questionários de aritmética de múltipla 

escolha;
4. Audio: carregar ou enviar um recurso de áudio;
5. Audio recorder (Gravador de áudio): gravar áudio;
6. Branching Scenario (Cenário ramificado): cenários com dilemas, trilhas de 

aprendizagem e outras opções interativas avançadas;
7. Chart (Gráfico): gráficos de barras e pizza;
8. Collage (Colagem): colagem de imagens com opções de layout personalizado;
9. Column (Coluna): layout de coluna para conteúdo interativo H5P;
10. Course Presentation (Apresentação): apresentações de slides, que podem conter 

vários elementos interativos multimídia;
11. Dialog Cards (Cartões de diálogo): conjunto de cartões com textos em ambas 

as faces;
12. Dictation (Ditado): ditado com avaliação instantânea a partir da reprodução 

escrita de um material e áudio de gravação;
13. Documentation tool (Ferramenta de Documentação): auxilia na criação de 

assistentes de avaliação para atividades orientadas a objetivos específicos;
14. Drag and Drop (Arrastar e Soltar): tarefas de arrastar e soltar com imagens e textos;
15. Drag the Words (Arraste as palavras): tarefas de arrastar e soltar a partir de texto;
16. Essay (Ensaio): questão aberta com avaliação instantânea;
17. Fill in the Blanks (Preencha os espaços em branco): tarefas com palavras au-

sentes/espaços para preencher em um texto;
18. Find Multiple Hotspots (Encontre vários pontos): múltiplos pontos ativos para 

o usuário localizar;
19. Find the Hotspot (Encontre o ponto): um ponto ativo para o usuário encontrar;
20. Find the Words (Caça-palavras): localizar uma lista de palavras em uma grade;
21. Flashcards (Fichas): cartões com imagens e respostas de texto;
22. Guess the Answer (Adivinhe a resposta): questão para adivinhar a resposta a 

partir de uma imagem;
23. iframe Embedder (Incorporar): incorporar uma URL ou conjunto de arquivos;
24. Image Hotspots (Pontos na imagem): imagem com vários pontos ativos de 

informações;
25. Image Juxtaposition (Justaposição de imagem): imagens interativas com com-

paração;
26. Image Pairing (Pareamento de imagem): correspondência de imagem pela 

combinação de pares;



H5P  | Apresentação e atividades · 12

27. Image Sequencing (Sequenciamento de imagens): permite organizar imagens 
em determinada ordem;

28. Image Slider (Imagem deslizante): controles deslizantes responsivos de imagens;
29. Interactive Video (Vídeo interativo): vídeos com interações adicionadas a partir 

de imagens, texto, links, questões;
30. Mark the words (Marque as palavras): tarefas nas quais o usuário destaca palavras;
31. Memory Game (Jogo da memória): jogo de emparelhamento de imagens (clás-

sico jogo da memória);
32. Multiple choice (Múltipla escolha): questões flexíveis de múltipla escolha;
33. Personality Quiz (Questionário de personalidade): questionários de personali-

dade, com perguntas e alternativas comparadas a personalidades;
34. Quiz (Question Set) (Questionário (conjunto de perguntas)): sequência de vários 

tipos de questões;
35. Single Choice Set (Conjunto de escolha única): questão com somente uma 

resposta correta;
36. Speak the Words (Fale as palavras): permite responder uma pergunta por voz 

(reconhecimento de voz);
37. Speak the Words Set (Fale o conjunto de palavras): série de perguntas respon-

didas por fala;
38. Summary (Resumo): resumo ou revisão de um determinado conteúdo;
39. Timeline (Linha do tempo): linha de tempo de eventos com recursos multimídia;
40. True/False Question (Questão verdadeiro/falso): perguntas de verdadeiro ou falso;
41. Virtual Tour (360) (Passeio virtual 360): permite criar ambientes interativos em 360º.

Carregar uma atividade interativa
Uma das possibilidades no Moodle é carregar atividades H5P já criadas pelo próprio autor ou por 
terceiros. Para tanto, basta ter ou gerar o arquivo de uma atividade H5P (nome-do-arquivo.h5p). 
Detalhamos, a seguir, os principais passos para carregar uma atividade existente.

Gerar arquivo H5P de uma atividade existente

1. No Moodle, após acessar a disciplina e sem o modo de edição ativo, acesse a atividade H5P 
que quer salvar. No exemplo, acessamos uma atividade Acordeon (Figura 7). Após, clique na 
opção Reutilizar, localizada ao final da tarefa. 
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Figura 7 – Acessando uma atividade H5P existente

Fonte: elaboração própria.

2. A tela seguinte oferece opção de download do arquivo da atividade ou copiar o conteúdo (Figura 
8). Como vamos carregar a atividade a partir do arquivo, vamos usar a opção de Download do 
arquivo (*.h5p). 

Figura 8 – Fazendo download de uma atividade H5P existente

Fonte: elaboração própria.

3. O arquivo da atividade é baixado e poderá ser carregado em outras atividades.

Ainda cabe observar que os mesmos procedimentos citados podem ser feitos fora do Moodle, 
em outros ambientes como o próprio site do H5P. Abaixo dos vídeos, haverá a opção Reutilizar 
(Reuse, em inglês). Carregar um arquivo H5P em uma atividade.

aTEnção: ressaltamos que o professor pode fazer um acervo com arquivos de atividades 
H5P, de produção própria ou de outros autores (com a devida autorização de uso, 
obviamente), e utilizar conforme for conveniente.

1
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Carregar um arquivo H5P em uma atividade
Para carregar uma atividade já existente a partir de um arquivo:

1. No Moodle, acesse a disciplina na qual será inserida a atividade H5P, ative a edição e clique na 
opção Adicionar uma atividade ou recurso.

2. Escolha Atividades > H5P Conteúdo Interativo.
3. Preencha a descrição da atividade.
4. No Editor, ao selecionar o tipo de conteúdo H5P, escolha a opção Carregar (Figura 9).

Figura 9 – Carregar uma atividade H5P por arquivo

Fonte: elaboração própria.

5. Selecione o arquivo salvo em seu computador e, posteriormente, a opção Usar (Figura 10).

Figura 10 – Selecionando arquivos H5P salvos

Fonte: elaboração própria.

6. Realize possíveis ajustes na configuração da atividade, conforme pretender.
7. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar) e confira se está conforme 

desejado. 



H5P  | Apresentação e atividades · 15

Criar uma nova atividade interativa
A criação de uma atividade interativa a partir do H5P no Moodle segue os passos de inserção de 
outras atividades: Acessar a disciplina > Ativar o modo de edição > Adicionar uma atividade ou 
recurso (no tópico/aula que abriga a atividade) > Conteúdo Interativo H5P.
As opções iniciais de configuração da atividade são apresentadas com os campos Descrição e Editor. 
Este último apresenta as opções para Selecionar tipo de conteúdo H5P. Criar conteúdo deve ser a 
opção escolhida para criar uma nova atividade. Em seguida, basta clicar na opção mais adequada 
de conteúdo para a tarefa desejada (Figura 11). 
Na imagem, as opções estão classificadas em ordem alfabética, visíveis apenas as primeiras de um 
total de mais de 40 atualmente disponíveis.

Figura 11 – Criar conteúdo H5P

Fonte: elaboração própria.

Note que ao lado dos tipos de conteúdo há o botão Detalhes, que dá acesso para mais informações 
sobre as aplicações H5P e demonstração relativa ao conteúdo determinado. A Demonstração de 
conteúdo leva o usuário para a comunidade oficial H5P (https://h5p.org/).

https://h5p.org/


H5P  | Apresentação e atividades · 16

A escolha do tipo de conteúdo leva às configurações iniciais daquela tarefa. No exemplo abaixo (Figura 
12), é possível visualizar as configurações iniciais da aplicação Accordion (Sanfona).

Figura 12 – Configurações iniciais da aplicação Accordion

Fonte: elaboração própria.

As configurações iniciais, comuns às atividades, possuem alguns botões e campos padronizados:

Abaixo do campo de configuração de cada atividade, também se encontram as opções de configu-
ração padrão do Moodle, como Mostrar Opções, Notas, Configurações de módulos, Restringir 
acesso, entre outras.

Tutorial: leva ao site oficial do H5P, diretamente na página explicativa da atividade 
selecionada pelo usuário.
Exemplo: também leva ao site oficial, agora oferecendo exemplos de aplicação daquele 
conteúdo determinado.
Título: requer a atribuição de um Título ao conteúdo, uma espécie de identificador geral 
da atividade.
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A seguir, apresentamos as atividades com conteúdo interativo H5P disponíveis atualmente na pla-
taforma Moodle UFSM. O objetivo é oferecer informações acessíveis à comunidade da Instituição, 
prezando por materiais próprios e exemplos.

Accordion (Sanfona)
O conteúdo apresentado em formato de sanfona tem o objetivo de superar a limitação de espaço 
vertical, oferecendo painéis de recolhimento/expansão. O painel terá exibição somente do título do 
tópico e, ao clicar no painel, o conteúdo será exibido.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Sanfona:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Accordion.
4. Defina o Título para o conteúdo. Exemplo: “Movimentos artísticos do séc. XX”.
5. Configure quantos painéis de expansão for necessário com Título e Texto.
6. A opção Adicionar Painel serve para acrescentar um painel novo (uma nova dobra da sanfona).
7. Adicionado o conteúdo, salve a atividade.

Na figura 13, podemos observar um exemplo de atividade com três painéis:

Figura 13 – Atividade criada com a aplicação Accordion

Fonte: elaboração própria.

ATIVIDADES CONTEÚDO 
INTERATIVO H5P

inTErATividAdE: exemplos e tutoriais podem ser obtidos também no site oficial da 
comunidade H5P(em inglês). Acesse: https://h5p.org/2

https://h5p.org/
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. 

Para expandir cada painel, basta clicar no seu título. Na imagem a seguir (Figura 14), demonstramos 
um painel aberto, ou seja, com conteúdo expandido.

Figura 14 – Imagem de um painel expandido na atividade Accordion

Fonte: elaboração própria. 

Em caso de necessidade de edição da atividade criada, basta acessar a engrenagem de configuração, 
visível no canto superior direito da Figura 14, e escolher a opção Editar configurações.

Agamotto

O recurso permite adicionar uma sequência de imagens que revele alterações entre uma e outra. 
Como exemplo: imagens que mudam com o passar do tempo (fotos aéreas de locais, vegetação, 
etc.); imagens que revelam mais detalhes a cada avanço.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Agamotto:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Agamotto.
4. Defina o Título para o conteúdo. Exemplo: “Alterações climáticas”.
5. Carregue as imagens na opção Items (ou Itens) e configure as informações referentes a cada 

uma (cabeçalho, texto alternativo, etc.) (Figura 15). Lembre-se de referenciar a fonte da imagem 
e respeitar os direitos autorais.
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Figura 15 – Tela de configuração da atividade com Agamotto

Fonte: elaboração própria.

6. A opção Adicionar Item permite acrescentar mais imagens à sequência.
7. Adicionado o conteúdo, Salve a atividade.
8. A visualização final da atividade permite deslizar as imagens, na barra de controle na parte 

inferior, demonstrando a passagem de uma imagem à outra.
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Arithmetic Quiz
O recurso permite a elaboração de testes aritméticos ou questões de múltipla escolha, com tempo 
de resposta cronometrado.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Teste de aritmética:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Arithmetic Quiz (Figura 16).

Figura 16 – Tela inicial da atividade com Arithmetic Quiz

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título para o conteúdo.  Exemplo: “Reforço de matemática”.
5. Defina uma Introdução (opcional).
6. Escolha o tipo de Quiz (Quiz de operações aritméticas ou Quiz de equações lineares) e o 

número máximo de questões. Adicionado o conteúdo, salve a atividade.
7. Cada um dos tipos apresentará novas possibilidades de configuração:
         a. Quiz de operação aritmética: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão.
         b. Quiz de equação: Básica; Intermediária; Avançada.
8. Finalize a configuração da página da atividade.
9. Salve a atividade “Reforço de matemática” (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10. A atividade está concluída e pode ser testada (Figura 17).
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Figura 17 – Atividade com Arithmetic Quiz finalizada

Fonte: elaboração própria.

11. Ao clicar na resposta, é mostrada a alternativa correta (Figura 18) e, instantes após, a próxima 
questão, até o final do quiz.

Figura 18 – Identificação da resposta correta da atividade Arithmetic Quiz

Fonte: elaboração própria.
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Audio
O recurso de áudio permite carregar um arquivo ou URL de áudio para reprodução no Moodle.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Audio:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Audio (Figura 19).

Figura 19 – Tela inicial de configuração com recurso Audio

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título para o conteúdo. Exemplo: “Exercício de escuta para reforço em Francês”.
5. Carregue os Arquivos fonte de áudio, a partir de um arquivo próprio ou de uma URL.
6.  Escolha o Modo do reprodutor (Minimalista, Completo ou Transparente), que se refere à 

aparência da reprodução do áudio na página do Moodle.
7. Finalize a configuração da página da atividade.
8. Salve a atividade “Reforço de matemática” (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
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9. Confira e teste a escuta da atividade “Exercício de escuta para reforço em Francês” finalizada. 
Na imagem (Figura 20), utilizamos o Modo do reprodutor Completo.

Figura 20 – Tela inicial de configuração com recurso Audio

Fonte: elaboração própria.

Audio Recorder
Este recurso permite gravar um recurso de voz para reprodução imediata ou armazenamento do 
arquivo (.wav), bastante empregado para cursos de idiomas e perguntas abertas.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Gravador de áudio:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Audio Recorder (Figura 21).

Figura 21 – Tela inicial de configuração com recurso Audio Recorder

Fonte: elaboração própria.

aTEnção: este tipo de conteúdo atualmente tem suporte de navegador limitado. 
Funciona em Edge, Chrome e FireFox (H5P, 2021).1
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4. Defina o Título para o conteúdo. Exemplo: “Exercício de conversação”. Defina a Descrição da 
tarefa (opcional), exibida acima do gravador de áudio.

5. Verifique as opções de configuração no item Gravar e configure como desejar (Figura 22).

Figura 22 – Amostra das opções do item Gravar no Audio Recorder

Fonte: elaboração própria.

6. Finalize a configuração da página da atividade.
7. Salve a atividade “Exercício de conversação” (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar). 
8. A atividade “Exercício de conversação” está finalizada, como exemplificado na Figura 23.
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Figura 23 – Tela da atividade Audio Recorder configurada

Fonte: elaboração própria.

Ao iniciar a gravação, é apresentado o botão de pausa, posteriormente permitindo continuar ou fina-
lizar. Após a gravação, o usuário terá a opção de exibir instantaneamente a gravação, fazer download 
do arquivo ou tentar novamente.

Branching Scenario

O recurso permite a criação de cenários, oferecendo diferentes caminhos escolhidos pelo usuário, 
ou seja, as ramificações apresentadas.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Cenário Ramificado:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Branching Scenario (Figura 24).
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Figura 24 – Tela inicial de configuração com recurso Branching Scenario

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título para o conteúdo. Exemplo: “Conheça mais da UFSM”. 
5. À esquerda da tela inicial, são mostradas as opções de conteúdos: apresentação, texto, ima-

gem, imagem hotspots, vídeo interativo e vídeo. 
6. Selecione a opção desejada e a opção           na tela de configuração de conteúdos para adi-

cionar, ou arraste da opção de conteúdo até a posição da ramificação desejada. A janela de 
configuração do conteúdo escolhida será aberta. Adicione o conteúdo, em formatos (slides, 
texto, imagem, vídeo) e quantidade planejada de acordo com a necessidade.

7. Criado o conteúdo, é preciso acrescentar a lógica de ramificação, ou seja, criar os diferentes 
cenários a partir de questão e direcionamentos. Use a opção Branching Question. Na Figura 
25, destaca-se a questão em azul. Note que também são destacados os três caminhos apre-
sentados a partir da resposta escolhida.
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Figura 25 – Exemplo de tela de configuração da Branching Question

Fonte: elaboração própria.

8. Na figura acima, usamos um exemplo da UFSM e suas atividades básicas (graduação, pós-gra-
duação e pesquisa e extensão). A questão “Sobre o que você gostaria de saber mais da UFSM?” 
direcionará o usuário para as alternativas associadas.

9. Estabelecida a questão, as Opções disponíveis apresentam as alternativas que são, resumi-
damente, os diferentes caminhos (Figura 26).  

         Defina, para cada alternativa: 

        a. Texto, resumido ao Título da opção; 
        b. Branching Options, Ação especial, se selecionado:
            i. Fim personalizado do cenário: configure o fim desejado.
            ii. Pular para outra ramificação: indique a próxima ramificação/conteúdo ativada.
            iii. Feedback: Mensagem opcional de retorno ao usuário por sua ação.
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Figura 26 – Configurar alternativas da Branching Question

Fonte: elaboração própria.

10. Use a opção Adicionar Option para configurar novas ramificações.  
11. Finalize a configuração na opção Done. 
12. Finalize a configuração da página da atividade.
13. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
14. A atividade “Conheça mais da UFSM” está finalizada, como exemplificado na Figura 27.
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Figura 27 – Resultado compilado da atividade Branching Scenario configurada

Fonte: elaboração própria.

15. Ao finalizar a apresentação, é possível reiniciar e seguir outros caminhos ou cenários.
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Chart
Recurso que permite criar gráficos de barra e de pizza.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Gráfico:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Chart (Figura 28).
4. Defina Tipo do gráfico (Gráfico de Pizza ou de Barras) e Título para a atividade Gráfico, como, 

por exemplo, “Formandos do Curso nos últimos anos”.

Figura 28 – Tela inicial de configuração com recurso Chart

Fonte: elaboração própria.

5. Defina os Dados do gráfico (em quantas sequências for necessário, usando Adicionar Option 
para novas sequências):

        a. Nome: nomeia a categoria (usaremos anos);
        b. Valor: a quantidade correspondente;
        c. Cor da categoria e da fonte.
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6. Finalize a configuração da página da atividade.
7. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
8.  A atividade “Formandos do Curso nos últimos anos” está finalizada, como exemplificado na 

Figura 29.
        

Figura 29 – Atividade Chart finalizada, com gráfico de barras.

Fonte: elaboração própria.

Collage
O recurso permite a disposição de fotos a partir de um layout personalizado.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Colagem:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Collage (Figura 30).
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Figura 30 – Tela inicial de configuração com recurso Collage

Fonte: elaboração própria.

4. Defina Título da atividade. Exemplo: “Maiores altitudes do Brasil”.
5. Escolha o Layout. Note que a Pré-visualização é alterada a partir da escolha do layout. Con-

figure Espaçamento (entre imagens: 5), Quadro (moldura: O mesmo que o espaçamento) 
e Altura (proporção da imagem: 1,0).

6. Adicione as imagens, de acordo com o layout escolhido.
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7. Finalize a configuração da página da atividade.
8. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
9. A atividade “Maiores altitudes do Brasil” está finalizada, como exemplificado na Figura 31

Figura 31 – Atividade “Maiores altitudes do Brasil” com Collage finalizada.

Fonte: elaboração própria.

Column

O recurso permite dispor diferentes tipos de conteúdos em colunas, incluindo texto, vídeos, áudio, entre 
outros. Tipos de materiais próximos ou temáticos podem ser agrupados, para facilitar o aprendizado.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Coluna:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Column (Figura 32).
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Figura 32 – Tela inicial de configuração com recurso Column

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Cuidados para evitar contaminação por vírus”.
5. Em Lista de conteúdo da coluna, escolha o tipo de conteúdo a ser inserido. Note que aparecem 

os tipos de conteúdo disponíveis no H5P, ou seja, os demais recursos que podem ser usados 
dentro do Column. No nosso exemplo, vamos trabalhar com os seguintes recursos: vídeo, texto 
e gravação de áudio. Atribua um Título ao conteúdo agora inserido. Veja que cada conteúdo 
escolhido oferece determinadas configurações, conforme apresentadas neste material. 

6. Use Adicionar Content para acrescentar novos conteúdos à coluna, de acordo com a pretensão 
na atividade.

7. Caso precise reposicionar conteúdos já inseridos (para cima ou para baixo de outro conteúdo), 
use as duas setas à direita na barra de título do conteúdo. Na mesma barra, também é apre-
sentada a opção para excluir o conteúdo (Remover item).

8. Finalize a configuração da página da atividade.
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10.  Pronto! A atividade está finalizada (Figura 33), com os recursos dispostos em coluna, um 

abaixo do outro.



H5P  | Apresentação e atividades · 35

Figura 33 – Exemplo de atividade finalizada com recurso Column, utilizando vídeo, texto e gravação de áudio

Fonte: elaboração própria.

Course Presentation

O recurso permite elaborar uma apresentação interativa, com slides (como frequentemente usados 
em programas como Powerpoint, Impress e Presentations), com a possibilidade de inserir elementos 
interativos, próprios do H5P, diretamente na apresentação. A limitação é que a apresentação será 
exibida em um navegador, dependendo de conexão com internet, obviamente.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Apresentação interativa:
 

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Course Presentation (Figura 34).
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Figura 34 – Tela inicial de configuração com recurso Course Presentation

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Inteligência artificial na educação”. 
5. Insira os conteúdos do primeiro slide escolhendo uma das opções da barra de conteúdos (texto, 

link, imagem, vídeo, áudio, questões, entre outros) (Figura 35). No nosso exemplo, utilizaremos 
imagem, vídeo, link e questões de Verdadeiro/Falso.

Figura 35 – Barra de conteúdos do recurso Course Presentation

Fonte: elaboração própria.

6. Na barra inferior no editor de conteúdos, encontram-se as opções para nomear, adicionar, 
duplicar, alterar fundo, mover ou excluir slides (Figura 36).

Figura 36 – Configuração de slides no recurso Course Presentation

Fonte: elaboração própria.
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7. Finalize a configuração da página da atividade “Inteligência artificial na educação”.
8. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
9.  Demonstramos a atividade finalizada (Figura 37).

Figura 37 – Atividade Course Presentation finalizada

Fonte: elaboração própria.

10. Na barra de rolagem, é possível identificar os slides e realizar a passagem de um a outro.

Dialog Cards

O recurso permite criar cartões com palavras ou expressões correspondentes, que podem ser usados   
como exercício para ajudar a memorizar palavras, expressões ou frases. Em uma face do cartão, há uma 
dica para uma palavra ou expressão; ao virar, é revelada uma palavra ou expressão correspondente.  
Entre as aplicações, destacam-se aprendizado de línguas, apresentação de problemas matemáticos 
ou auxílio para lembrar fatos, como eventos históricos, fórmulas ou nomes.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Dialog Cards:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Dialog Cards (Figura 38).
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Figura 38 – Tela inicial de configuração com recurso Dialog Cards 

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Relembrando gírias em inglês”. 
5. Escolha o Modo (Normal ou Repetição) e complete a Descrição da tarefa.
6. Configure cada diálogo com: pergunta do cartão (primeiro lado); resposta do cartão (segundo 

lado); imagem e/ou áudio (opcional); dicas para os dois lados (opcional). Use o botão Adicionar 
Dialog para completar a sequência de cartões desejada.

7. Em Configurações Comportamentais, sugerimos habilitar as opções: Tentar novamente e 
Dimensionar o texto para ajustar dentro do cartão.

8. Finalize a configuração da página da atividade “Relembrando gírias em inglês”.
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
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10. Demonstramos a atividade finalizada (Figura 39).

Figura 39 – Atividade finalizada Dialog Cards (Imagens lados 1 e 2)

Fonte: elaboração própria.

Dictation

O recurso permite criar exercícios de ditado, sendo recomendado para treinar habilidades de com-
preensão auditiva e ortográfica. É possível adicionar áudios contendo uma sentença de ditado, para 
inserção da transcrição correta. Os estudantes podem ouvir e transcrever o conteúdo da escuta em 
um campo de texto. As respostas têm avaliação automática.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Ditado:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Dictation (Figura 40).
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Figura 40 – Tela inicial de configuração com recurso Dictation.

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. 
5. Acrescente a Descrição da tarefa.
6. Adicione Frases, contendo: Descrição (opcional); Amostra de som; Amostra de som lenta 

(opcional); Texto (que deve ser escrito).
7. Configure as opções de Feedback (uma ou mais). Para adicionar mais de um intervalo, use 

Adicionar alcance (Figura 41).
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Figura 41 – Configuração de feedback do recurso Dictation

Fonte: elaboração própria.

8. Finalize a configuração da página da atividade.
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10. Está finalizada a atividade Ditado. A atividade permite ouvir as gravações de áudio e transcrever 

as palavras. O botão Check (verificar) retorna um feedback geral e pontuação, além da opção 
de realizar a atividade novamente.

Documentation Tool

A Ferramenta de documentação permite criar guias estruturadas para processos, o que possibilita 
acompanhar o trabalho de projetos em etapas.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Documentation Tool:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Documentation Tool (Figura 42).
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Figura 42 – Tela inicial de configuração com recurso Documentation Tool

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Detalhamento de projeto de TCC”.
5. Atribuir o Título da ferramenta do documento. Exemplo: “Sumário provisório”.
6. Configure os elementos para cada página:
        a. Tipo da página
        b. Título
        c. Elementos
        d. Rótulo para texto de ajuda
7. Defina as etapas em Adicionar páginas. Exemplo: “Introdução”; “Objetivos”; “Referencial 

teórico”; “Metodologia”; “Discussão dos resultados”; “Considerações finais”; “Referências” 
(Figura 43). 
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Figura 43 – Configuração do exemplo com Documentation Tool

Fonte: elaboração própria.

8. Finalize a configuração da página da atividade.
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10. Exemplificamos, na Figura 44, a atividade finalizada.
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Figura 44 – Atividade “Detalhamento de projeto de TCC” finalizada

Fonte: elaboração própria.

As etapas organizadas podem ser visualizadas, com seus componentes específicos e possibilidade 
de acompanhamento e avaliação das metas estabelecidas.

Drag and Drop

O recurso arrastar e soltar permite associar dois ou mais elementos e estabelecer conexões lógicas 
de forma visual.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Arrastar e soltar:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Drag and Drop (Figura 45).



H5P  | Apresentação e atividades · 45

Figura 45 – Tela inicial de configuração com recurso Drag and Drop

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividadeda Arrastar e Soltar. Exemplo: “Regiões do país”.
5. Configure a atividade, nas duas etapas:

a. Configurações: inserir imagem e direitos autorais; definir a área/tamanho da tarefa em pixels 
(tenha cuidado para não deformar a imagem alterando a proporção entre largura e altura);        
b. Tarefa: opções Zona de largada, texto e imagem:

i. Adicionar zona de largada (ou dropzone): áreas em que os textos serão arrastados; definir 
o Rótulo de cada zona e Concluir;
ii. Texto: definir o texto que corresponde a cada zona de largada (Selecionar a zona de largada 
abaixo do texto) e Concluir.
iii. A tarefa em edição é mostrada na Figura 46.
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Figura 46 – Edição da atividade “Regiões do país” com Drag and Drop

Fonte: elaboração própria.

6. Configurar o feedback geral: pontuação (opcional).     
7. Configurações comportamentais: habilitar os botões Tentar novamente e Mostrar solução.
8. Finalize a configuração da página da atividade.
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10. Exemplificamos, na Figura 47, a atividade finalizada. 
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Figura 47 – Atividade “Regiões do país” com Drag and Drop finalizada

Fonte: elaboração própria.

O usuário deve arrastar o texto até a zona correspondente e, ao final, poderá verificar as respostas 
da atividade proposta.

Drag the Words
O recurso arrastar palavras permite associar espaços em branco com palavras que completem 
determinadas frases.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Arrastar palavras:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Drag the Words (Figura 48).
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Figura 48 – Tela inicial de configuração com recurso Drag the Words

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividadeda atividade Arrastar palavras. Exemplo: “Aprendizagem Cooperativa”.
5. Complete a Descrição da tarefa. Exemplo: “Arraste as palavras aos campos corretos”.
6. Texto: prepare o texto e coloque as palavras, ou seja, as respostas corretas, a serem arrastadas 

entre asteriscos (*).
7. Defina o feedback geral: pontuação (opcional). Finalize a configuração da página da atividade.
8. Configurações comportamentais: habilitar os botões Tentar novamente e Mostrar solução 

(Figura 49) ou outras configurações, conforme desejado. Exemplificamos, na Figura 47, a ati-
vidade finalizada. 
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Figura 49 – Configurações comportamentais do recurso Drag the Words

Fonte: elaboração própria.

9. Finalize a configuração da página da atividade.
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. Exemplificamos, na Figura 50, a atividade finalizada. 
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Figura 50 – Atividade “Aprendizagem Cooperativa” com Drag the Words

Fonte: elaboração própria.

O usuário tem as opções nos textos ao lado dos enunciados e de arrastar cada um para a posição 
correspondente.

Essay

O recurso Ensaio permite receber avaliação instantânea relativa a um texto criado. A verificação do 
texto acontece por palavras-chave que tenham sido definidas anteriormente.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Essay:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Essay (Figura 51).
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Figura 51 – Tela inicial de configuração da atividade Essay

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade Ensaio. Exemplo: “Cuidados para evitar contaminação pelo Co-
ronavírus”.

5. Complete a Descrição da tarefa e um texto de ajuda (opcional).
6. Sample solution: 

a. Introdução: é possível elaborar explicações sobre o exemplo.
b. Sample solution text: permite adicionar uma solução, visível ao usuário quando acionado 
o botão “Mostrar solução”.
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7. Palavras-chave (Keywords): adicione as palavras-chave empregadas para verificação, em 
um mínimo de três.

8. Variações (opcional): adicione variações das palavras, como plural.
9. Defina o feedback geral: pontuação (opcional).
10. Finalize a configuração da página da atividade.
11. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
12. A atividade está finalizada (Figura 52) e permite que o usuário escreva a resposta e verifique se 

as palavras-chave foram citadas ao longo do texto.

Figura 52 – Atividade Essay configurada

Fonte: elaboração própria.

Fill in the Blanks

O recurso Preencher os Espaços permite elaborar frases com espaços em branco (lacunas), que 
devem ser preenchidos na atividade.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Fill in the Blanks:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Fill in the Blanks (Figura 53).
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Figura 53 – Tela inicial de configuração da atividade Fill in the Blanks

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade Ensaio. Exemplo: “Formas de governo”.
5. Inserir uma mídia (imagem ou vídeo) acima da tarefa.
6. Complete a descrição da tarefa. Exemplo: “Preencha os espaços com as palavras que faltam”.
7. Linha de texto: insira o texto e configure entre asteriscos as palavras/frases que resultem nos 

espaços em branco. 
8. Defina o feedback geral: pontuação (opcional).
9. Finalize a configuração da página da atividade.
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
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11. A atividade está finalizada (Figura 54) e permite preencher os espaços em branco e verificar a 
resposta.

Figura 54 – Atividade Fill in the Blanks

Fonte: elaboração própria.

Find Multiple Hotspots

Este recurso permite que o usuário responda perguntas a partir da procura de vários pontos (hots-
pots) em uma imagem.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Find Multiple Hotspots:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Find Multiple Hotspots (Figura 55).



H5P  | Apresentação e atividades · 55

Figura 55 – Tela inicial de configuração da atividade Find Multiple Hotspots 

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Elementos da cultura brasileira”.
5. Na aba Background image:
        a. Defina o título da questão (The title of this question).
        b. Carregue a imagem de fundo (Background image).
6. Na aba Hotspots:
        a. Descreva a tarefa (Task description): instruções ao usuário.
        b. Defina nome e número de hotspots. 
7. Hotspots (pontos): escolha clicando na circunferência ou quadrado; defina a resposta ou 

feedback e marque como correta; use Done para sair.
8. Defina ainda:

a. Resposta se o usuário selecionar um local vazio. Exemplo: “Você não localizou nenhum ponto 
de acesso, tente novamente!”.
b. Resposta se o usuário selecionar um ponto já encontrado: “Você já encontrou este!”.

9. A Figura 56 mostra a tela de configuração da atividade.
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Figura 56 – Atividade Find Multiple Hotspots preenchida 

Fonte: elaboração própria.

10. Finalize a configuração da página da atividade.
11. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
12. A atividade está finalizada (Figura 57) e permite clicar nos pontos de acesso para verificar a 

resposta.
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Figura 57 – Atividade Find Multiple Hotspots finalizada

Fonte: elaboração própria.

Find the Hotspot
O recurso permite criar pontos de destaque (hotspot) que o usuário encontra clicando na imagem, 
recebendo resposta instantânea.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Find the Hotspot:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a Descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Find the Hotspot (Figura 58).

Figura 58 – Tela inicial de configuração da atividade Find the Hotspot  

Fonte: elaboração própria.
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4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Encontre a diferença”.
5. Na etapa 1, carregue a Imagem de fundo.
6. Na etapa 2, Pontos de acesso:

i. Descreva a tarefa (Task description): instruções ao usuário.
7. Defina os Pontos de acesso: escolha clicando na circunferência ou quadrado; defina a resposta 

ou feedback e marque como correta; use Done para sair.
8. Defina ainda:

a. Resposta se o usuário selecionar um local vazio. Exemplo: “Você não localizou nenhum ponto 
de acesso, tente novamente!”.
b. Tentar novamente.

9. Finalize a configuração da página da atividade.
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. A atividade está finalizada (Figura 59).

Figura 59 – Atividade Find the Hotspot finalizada

Fonte: elaboração própria.

12. Ao clicar na figura diferente, a resposta correta será exibida (Figura 60).

Figura 60 – Atividade Find the Hotspot preenchida com a resposta correta 

Fonte: elaboração própria.
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Find the Words
O recurso permite criar uma lista de palavras que será localizada em uma grade, popularmente 
conhecida como caça-palavras.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Find the Words:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Find the Words (Figura 61).

Figura 61 – Tela inicial de configuração da atividade Find the Words  

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Encontre as palavras relacionadas à UFSM”. 
5. Defina a descrição da tarefa e a lista de palavras. 

a. Exemplo: Santa Maria, interiorização, pública, gratuita, graduação, pós graduação, pesquisa. 
Observação: não são aceitos números ou caracteres especiais (por isso, pós-graduação está 
sem hífen).
 b. Observação: caso seja dado espaço entre duas palavras, um espaço em branco será mostra-
do no painel de palavras (deixamos alguns, propositalmente). Sugerimos que sejam evitados.

6. Finalize a configuração da página da atividade.
7. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
8. A atividade está finalizada (Figura 62) e o caça-palavras pode ser exercitado.
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Figura 62 – Atividade com Find the Words finalizada

Fonte: elaboração própria.

O usuário encontrará as palavras e selecionará arrastando o mouse de uma letra à outra.

Flashcards
O recurso permite criar um conjunto de cartões contendo uma imagem (em um lado) e um texto 
correspondente (no outro lado). O usuário/aluno deve digitar uma palavra ou expressão correspon-
dente à imagem, antes da resposta ser revelada pela virada do cartão. Atividades com este recurso 
são muito usadas para memorizar palavras, expressões ou frases.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Flashcards:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Flashcards (Figura 63).
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Figura 63 – Tela inicial de configuração da atividade Flashcards  

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Espécies vegetais”.
5. Complete a Descrição da tarefa. Exemplo: “Identifique as espécies correspondentes nas 

imagens”. 
6. Cartões: defina, para quantos cartões for necessário (usando Adicionar Card para um novo),

a. Questão: questão textual opcional (cartão pode ser somente imagem ou também conter 
elementos textuais).
b. Resposta: solução da questão opcional.
c. Imagem: carregue a imagem do cartão.
d. Texto alternativo da imagem e dica (opcionais).
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7. Finalize a configuração da página da atividade.
8. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
9. A atividade está finalizada (Figura 64).

Figura 64 – Atividade Flashcards finalizada

Fonte: elaboração própria.

Pode-se observar que a atividade, preenchida a resposta requerida, permite visualizar os resultados, 
confirmar a finalização ou tentar novamente (Figuras 65 e 66).

Figura 65 – Resultados da atividade Flashcards preenchida

Fonte: elaboração própria.



H5P  | Apresentação e atividades · 63

Figura 66 – Opções apresentadas ao final da Atividade Flashcards preenchida

Fonte: elaboração própria.

Guess the Answer
Conteúdo que permite criar perguntas para adivinhar a resposta com base na imagem. Em seguida, 
é revelada a resposta correta. A atividade é muito empregada para reconhecimento de elementos 
(espécies, locais, símbolos, etc.).

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Guess the Answer:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Guess the Answer (Figura 67).
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Figura 67 – Tela inicial de configuração da atividade Guess the Answer  

Fonte: elaboração própria.

4. Defina o Título da atividade. Exemplo: “Adivinhe a imagem”.
5. Adicione Descrição da tarefa. Exemplo: “Qual é a fruta?”. 
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6. Media (Mídia): 
        a. Escolha o Tipo de conteúdo (imagem ou vídeo). Na atividade, escolhem uma imagem.
        b. Defina o Texto alternativo.
        c. Defina a Resposta da pergunta (Solution Text).
7. Caso a alternativa de mídia seja por Vídeo, algumas opções de configurações adicionais serão 

acrescentadas:
        a. Visuais: 
            i. imagem de cartaz (imagem de apresentação do vídeo); 
            ii. encaixar o reprodutor de vídeo para ocupar todo o espaço disponível; 
            iii. mostrar controles do reprodutor de vídeo.
        b. Reprodução:
            i. Reprodução automática;
            ii. Vídeo em loop.
        c. Acessibilidade: 
            i. Inserir recurso de acessibilidade, como faixa de vídeo (legendas, descrições, capítulos).
            ii. Idioma fonte, para legendas.
8. Finalize a configuração da página da atividade.
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10.  A atividade está finalizada (Figura 68).

Figura 68 – Atividade Guess the Answer finalizada

Fonte: elaboração própria.

Pode-se observar a atividade finalizada e a opção de revelar a resposta.
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iFrame Embedder
Conteúdo identificado como incorporador de iFrame, permitindo criar atividades H5P pela inserção 
de recursos já existentes desenvolvidos em HTML e JavaScript. O recurso permite: incorporar URL 
externa; adicionar/carregar um recurso interno (conteúdo H5P).

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade iFrame Embedder:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > iFrame Embedder (Figura 69).

Figura 69 – Tela inicial de configuração da atividade iFrame Embedder

Fonte: elaboração própria.
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4. Configure a atividade:
a. Título
b. Width: largura do iFrame em formato CCS (padrão 500px);
c. Minimum Width: largura mínima do iFrame (padrão 300px);
d. Height: altura do iFrame em formato CCS (padrão 500px);
e. Source: endereço da URL externa ou encontrada no H5P.

5. Finalize a configuração da página da atividade.
6. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
7. A atividade está finalizada.

Image Hotspots
O recurso permite colocar pontos de acesso sobrepostos em imagens e gráficos. O usuário clica os 
pontos de acesso para revelar um texto associado.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Image Hotspots:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Image Hotspots (Figura 70).
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Figura 70 – Tela inicial de configuração da atividade Image Hotspots

Fonte: elaboração própria.
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4. Configure a atividade:
        a. Título. Exemplo: “Partes do corpo humano”.
        b. Imagem de fundo: carregue a imagem.
        c. Ícone de ponto de acesso: pré-definido ou com imagem carregada.
        d. Ícone pré-definido: escolha uma das opções.
5. Ponto de acesso: defina:

a. Posição do ponto de acesso: clique na posição desejada. Caso precise, use zoom na imagem 
(lupa).
b. Conteúdo do pop-up: item do conteúdo (texto, vídeo, imagem). Cada opção apresentará 
suas configurações específicas a serem preenchidas.
c. Adicionar hotspot: permite adicionar outros pontos na imagem.

6. Finalize a configuração da página da atividade.
7. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
8. A atividade está finalizada (Figura 71).

Figura 71 – Atividade Image Hotspots finalizada

Fonte: elaboração própria.

ATEnção: veja que na imagem é possível identificar os pontos de 
acesso e, ao clicar nos mesmos, será exibido o conteúdo associado 
(texto, vídeo ou imagem).

1
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Image Juxtaposition
O recurso permite comparar duas imagens interativamente, a partir da justaposição (antes e depois).

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Image Juxtaposition:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Image Juxtaposition (Figura 72).

Figura 72 – Tela inicial de configuração da atividade Image Juxtaposition

Fonte: elaboração própria.
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4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Perda de cobertura arbórea (2001-2020)”.
5. Adicione as imagens: 
        a. Primeira imagem: inserir e configurar direitos autorais e o nome/definição.
        b. Segunda imagem: inserir e configurar direitos autorais e o nome/definição.
6. Behavorial settings (Configurações de comportamento): defina a posição inicial do slide em 

porcentagem (50%, por exemplo) e a orientação do controle deslizante (horizontal ou vertical).
7. Finalize a configuração da página da atividade.
8. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
9. A atividade está finalizada (Figura 73).

Figura 73 – Atividade Image Juxtaposition finalizada

Fonte: elaboração própria.

Pode-se observar a diferença de tonalidade do mapa de 2001 (esquerda) para o mapa de 2020 (direita) 
e a divisão pelo controle deslizante, que permite a justaposição de uma imagem à outra.
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Image Pairing
O recurso permite criar pares de imagens correspondentes, identificados a partir da ação de arras-
tar e soltar uma imagem na outra. Não é necessário que as imagens sejam idênticas, podendo ser 
explorada compreensão sobre a relação entre duas imagens.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Image Pairing:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo >  Image Pairing  (Figura 74).

Figura 74 – Tela inicial de configuração da atividade Image Pairing

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Esportes populares por país”.



H5P  | Apresentação e atividades · 73

5. Descrição da tarefa. Exemplo: “Arraste as imagens da esquerda combinando com as corres-
pondentes na direita”.

6. Cards: adicione quantos cards necessários (Adicionar card), lembrando que são os pares de 
imagens, e configure-os.

        a. Imagem 1: adicione a imagem e o texto alternativo correspondente;
       b. Imagem correspondente: adicione a imagem que combina com a anterior e o texto alterna-
tivo (opcional).
7. Configurações de comportamento: selecione a opção Adicione botão reiniciar quando o jogo 

acabar.
8. Finalize a configuração da página da atividade.
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10. A atividade está finalizada (Figura 75).

Figura 75 – Atividade Image Pairing finalizada

Fonte: elaboração própria.
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Image Sequencing
O recurso permite criar um conjunto aleatório de imagens para que o usuário faça o ordenamento 
de acordo com a tarefa determinada, ou seja, uma sequência deve ser estabelecida na tarefa.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Image Sequencing:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo >  Image Sequencing  (Figura 76).

Figura 76 – Tela inicial de configuração da atividade Image Sequencing

Fonte: elaboração própria.
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4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Ordene as imagens”.
5. Descrição da tarefa. Exemplo: “Disponhas as imagens na ordem decrescente de altura dos 

picos brasileiros”.
6. Alternate Task Description: descrição alternativa para usuários com deficiência visual, com 

instruções de como resolver a tarefa.
7. Images:
        a. Carregar a imagem;
        b. Preencher sua descrição;
        c. Repetir o procedimento para as demais imagens.
8. Usar o recurso Adicionar image, caso tenha mais itens.
9. Finalize a configuração da página da atividade.
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. A atividade está finalizada (Figura 77).

Figura 77 – Atividade Image Sequencing finalizada

Fonte: elaboração própria.

Para dispor a imagem na sequência desejada, o usuário deve arrastar as imagens para ocupar a 
posição correta desejada. Também pode Tentar novamente ou Verificar a solução.

Image Slider
O recurso permite criar um slider com imagens, ou seja, um controle deslizante responsivo.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Image Slider:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Image Slider (Figura 78).
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Figura 78 – Tela inicial de configuração da atividade Image Slider

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Conheça a UFSM em imagens”.
5. Imagens:

a. Atribua Título para a imagem;
b. Carregue a imagem;
c. Complete um Texto alternativo (carregado caso o navegador não consiga carregar a imagem).       
Exemplo: “Entrada principal da UFSM”.
d. Atribua um Texto flutuante (opcional), exibido quando o usuário passar o mouse sobre a imagem;

6. Use a opção Adicionar item para carregar outras imagens e completar sua descrição.
7. Em Aspect Ratio Settings, configure a exibição do slider.
8. Finalize a configuração da página da atividade.



H5P  | Apresentação e atividades · 77

9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10. A atividade está finalizada (Figura 79).

Figura 79 – Atividade Image Slider finalizada

Fonte: elaboração própria.

Interactive Book

O recurso permite criar livros interativos, possível a partir da reunião de conteúdo interativo em várias 
páginas, como vídeos interativos, perguntas, apresentações de cursos e outros recursos disponíveis.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Interactive Book:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Interactive Book (Figura 80).

ATEnção: veja que a imagem possui as setas laterais, que possibilitam 
a passagem a outras imagens componentes da atividade.1
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Figura 80 – Tela inicial de configuração da atividade Interactive Book

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Coronavírus: compreensão e medidas de proteção”.
5. Habilitar página de capa (opcional): permite personalizar a capa do livro interativo com des-

crição e imagem de capa.
6. Capítulos: escolha o conteúdo desejado para determinada parte do livro interativo. Na atual 

versão, mais de 30 recursos estão disponíveis, sendo os mesmos abordados neste material. 
Assim, as instruções específicas de cada conteúdo podem ser obtidas no tópico relativo ao 
mesmo. No exemplo, estamos usando Accordion e vídeo.

7. Adicionar capítulo: permite adicionar novos capítulos, de acordo com a preferência do editor. 
As configurações, conforme já mencionamos, dependem de cada tipo de conteúdo selecionado.
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8. Configurações de comportamento: permitem selecionar opções como: Exibir indicador de 
progresso e resumo.

9. Finalize a configuração da página da atividade.
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. A atividade está finalizada (Figuras 81 e 82).

Figura 81 – Atividade Interactive Book finalizada – Capa

Fonte: elaboração própria.

Figura 82 – Atividade Interactive Book finalizada - Conteúdo

Fonte: elaboração própria.

ATEnção: o livro interativo pronto permite começar a leitura pelo 
botão Ler, na capa (caso ativada), e folhear os novos capítulos de 
acordo com a produção realizada.

1
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Interactive Video
O recurso permite criar interações em vídeos, podendo ser acrescentados itens, como imagens, textos, 
links ou questionários, visíveis conforme o vídeo avança, com possibilidade de pausa para resolução.
O vídeo interativo facilita a aprendizagem a partir dos elementos interativos adicionados ao vídeo.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Interactive Video:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Interactive Video (Figura 83).

Figura 83 – Tela inicial de configuração da atividade Interactive Video 

Fonte: elaboração própria.
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4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Leitura e escrita”.

5. Etapa 1 - Adicionar um vídeo:
a. Envie o vídeo: carregando do computador ou usando uma URL de um vídeo já hospedado 
na web. No exercício, estamos usando um vídeo produzido pela UAB/UFSM.
b. Configure as opções de apresentação e execução do vídeo:

i. Título do vídeo interativo;
ii. Descrição curta (opcional);
iii. Pôster: imagem de identificação do vídeo (opcional).

c. Configurações comportamentais: configure detalhes da execução do vídeo, como:
i. Começar o vídeo já em determinado tempo do material;
ii. Auto-reprodução;
iii. Vídeo em loop;
iv. Mostrar solução, tentar novamente, voltar 10s, desativar som, entre outras opções dis-
poníveis.

6. Etapa 2 – Adicionar interações:
        a. Escolha o tipo/conteúdo da interação pretendida: texto, imagem, link e tabela resumem as 
inúmeras possibilidades (Figura 84).

Figura 84 – Interações disponíveis no Interactive Video

Fonte: elaboração própria.

       b. Configure a interação (no exemplo, estamos adicionando um link ao vídeo):
            i. Tempo de exibição: início e término da aparição da interação; Pausar (ou não) o vídeo;
            ii. Título: título da interação. Exemplo: “Mais informações”;
            iii. URL: endereço do link criado;
            iv. Visuais: outras configurações de exibição;
            v. Conclua a configuração (Terminado).
        c. Na barra inferior do vídeo, será exibido o(s) marcador(es) da(s) interação(ões) (Figura 85).

Figura 85 – Marcadores de interações visíveis na barra de avanço

Fonte: elaboração própria.

d. Caso queira editar uma interação, basta localizar a mesma no vídeo, até que a mesma fique 
visível no editor, clicar na interação e escolher a opção editar (lápis) (Figura 86). Também é 
possível copiar, trazer para frente, enviar para trás e excluir a interação;
e. Repita o mesmo procedimento para quantas novas interações quiser adicionar ao vídeo.

Para uma melhor visualização da configuração da atividade, dividimos a mesma em três 
etapas, conforme apresentado no recurso: 
a) carregar vídeo; b) adicionar interações; c) revisão.
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Figura 86 – Opções de edição de interações adicionadas

Fonte: elaboração própria.

7. Etapa 3 – Tarefa de revisão. Resumo ao final do vídeo (questões de escolha múltipla):
        a. insira a questão de revisão;
        b. descreva as instruções da tarefa: “Escolha a afirmativa correta”;
        c. defina o conjunto de afirmativas (a primeira afirmativa é a correta).
8. Para Adicionar marcadores – indicadores de interações ou partes do vídeo (Exemplo: Intro-

dução; Parte 1; Parte 2):
a. clicar novamente na Etapa 2 – Adicionar interações;
b. Iniciar o vídeo ou deslocar o controlador e reprodução até o ponto desejado do vídeo;
c. clicar no botão Favoritos, para adicionar o marcador;
d. clicar em Adicionar marcador, na aba Bookmarks;
e. digite o nome para o marcador;
f. Pronto: para passar a uma parte específica do vídeo (exemplo: Parte 2), basta abrir a opção 
Bookmarks e clicar naquela pretendida.

9. Finalize a configuração da página da atividade.
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. A atividade está finalizada (Figura 87).
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Figura 87 – Atividade Interactive Video finalizada

Fonte: elaboração própria.

A atividade finalizada mostra os marcadores (bookmarks), em linhas verticais pontilha-
das, e as interações, em formatos de bolinhas. Os marcadores podem ser acessados clicando 
no botão Marcações, clicando na opção desejada que o vídeo seja direcionado. As interações 
serão exibidas de acordo com o andamento do vídeo, nos tempos programados para aparição  
(Figura 88).

Figura 88 – Atividade Interactive Video finalizada, com interação exibida

Fonte: elaboração própria.

O usuário pode pausar o vídeo e ter interações dinâmicas com imagens, textos, links ou questões.
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Mark the Words
O recurso permite criar desafios em que devem ser marcados tipos específicos de palavras ou 
expressões contidas em um texto, com aferição de pontuação. Tipo de conteúdo adequado para 
aprendizado de idiomas, por exemplo.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Mark the Words:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Mark the Words (Figura 89).

Figura 89 – Tela inicial de configuração da atividade Mark the Words

Fonte: elaboração própria.
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4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Prevenção do coronavírus”.
5. Descrição da tarefa: detalhe o que o usuário deve fazer. Exemplo: “Marque as expressões cor-

retas relativas aos cuidados na prevenção do coronavírus”.
6. Campo de texto: digite o texto destacando as palavras a serem selecionadas entre asteriscos.
7. Feedback geral: configure o retorno de acordo com o número de palavras a serem destacadas. 

Exemplo: caso o usuário tenha que selecionar 10 palavras, o feedback pode ser de cinco faixas 
(20% cada).

8. Finalize a configuração da página da atividade.
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10. A atividade está finalizada (Figura 90).

Figura 90 – Atividade Mark the Words finalizada e com solução mostrada

Fonte: elaboração própria.

Memory Game

O recurso permite criar conteúdo do jogo da memória a partir de imagens e textos (opcionais) pro-
duzidos pelos autores, ou seja, trata-se de uma técnica de memorização lúdica.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Memory Game:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Memory Game (Figura 91).

ATEnção: na atividade, é possível marcar as palavras e obter a 
avaliação, conforme identificado na imagem.1
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Figura 91 – Tela inicial de configuração da atividade Memory Game

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “História dos esportes”.
5. Cartões: crie os cartões em pares, com imagem, áudio (opcional) e descrição.

a. Imagem: 
i. carregue a primeira imagem; complete o texto alternativo; carregue a faixa de áudio 
(opcional);
ii. carregue a imagem-par; complete o texto alternativo; carregue a faixa de áudio (opcional);
iii. preencha a descrição (texto curto) que aparecerá quando o usuário virar a combinação 
correta de duas imagens.

6. Verifique as Configurações comportamentais e a Aparência e percepção, configurando da 
maneira desejada.
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7. Finalize a configuração da página da atividade.
8. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
9. A atividade está finalizada (Figura 92).

Figura 92 – Atividade Memory Game finalizada e com solução mostrada

Fonte: elaboração própria.

É possível observar que a atividade é cronometrada e que a quantidade de tentativas é mostrada 
abaixo das imagens.

Multiple Choice
O recurso é sua ferramenta básica de questionário de múltipla escolha, empregada usualmente para 
testar o nível de conhecimento sobre determinado tópico.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Multiple Choice:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Multiple Choice (Figura 93).
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Figura 93 – Tela inicial de configuração da atividade Multiple Choice

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. 
5. Mídia (opcional): carregue uma mídia (imagem ou vídeo) como parte da questão.
6. Questão: informe a pergunta a ser respondida.
7. Opções disponíveis: preencha as alternativas de resposta, selecionando a caixa (check box) 

da opção correta. Use Adicionar Option para acrescentar alternativas.
8. Configure as opções de Feedback geral (se for de única resposta, terá somente uma faixa de 

pontuação).
9. Verifique as Configurações comportamentais, configurando da maneira desejada (Tentar 

novamente; Mostrar solução). Escolha o Tipo de questão: Automático, Múltipla escolha e 
Escolha única.

10. Finalize a configuração da página da atividade.
11. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
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12. A atividade está finalizada (Figura 94).

Figura 94 – Atividade Multiple Choice finalizada 

Fonte: elaboração própria.

Personality Quiz

O recurso permite definir uma série de questões com alternativas, nas quais cada alternativa é 
comparada com uma ou mais personalidades. No final do questionário, ocorre a associação com 
determinada personalidade que mais combina. Existem várias maneiras de tornar este questionário 
visualmente atraente, como perguntas representativas, alternativas e personalidades usando imagens.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Personality Quiz:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Personality Quiz (Figura 95).
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Figura 95 – Tela inicial de configuração da atividade Personality Quiz

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. 
5. Title screen: configure a apresentação da atividade. 
6. Result screen: configuração dos resultados exibidos ao final do teste.
7. Personality: configuração das personalidades com nome e descrição. Uma imagem é opcional. 

Configure quantos perfis de personalidades desejar.
8. Questions: formule a primeira questão do teste. Uma imagem é opcional.
9. Answers: configure as respostas para a questão com texto e personalidade associada (mesma 

das anteriores). Uma imagem pode ser atribuída a cada resposta.
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10. Repita o procedimento de configuração de questões e respostas quantas vezes for necessário 
para novas questões.

11. Start: configure as opções de início do teste de personalidade (texto de início; progresso; reiniciar). 
12. Finalize a configuração da página da atividade.
13. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
14. A atividade está finalizada (Figura 96).

Figura 96 – Atividade Personality Quiz finalizada

Fonte: elaboração própria.

No exemplo acima, utilizamos imagens e associamos com três perfis de personalidades.

Quiz (Question Set)

O recurso permite criar um conjunto de perguntas ou uma sequência com vários tipos de ques-
tionários, como múltipla escolha, preencher lacunas, arrastar e soltar. Também permite feedback 
personalizado em texto ou vídeo.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Quiz:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Quiz (Figura 97).
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Figura 97 – Tela inicial de configuração da atividade Quiz

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. 
5. Quiz introduction: configure imagem de fundo (opcional), indicador de progresso (textual ou 

pontos) e porcentagem para avançar.
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6. Questions: configuração das questões, nos seguintes componentes:
a. Question type (Tipo de questão): múltipla escolha, arrastar e soltar, preencher espaços em 
branco, marcar palavras, etc.;
b. Título: específico da questão;
c. Image (opcional): inserir imagem ou vídeo na questão;
d. Questão: preencha a pergunta do tópico;
e. Opções disponíveis: preencha as alternativas/respostas, selecionando a caixa de marcação 
da correta. Use Adicionar Option caso queira mais opções.

7. Feedback geral: configure as opções de retorno. 
8. Caso queira um determinado número de questões, digite o número desejado na caixa Number 

of questions to be shown. Também é possível selecionar Questões randomizadas, ou seja, 
selecionadas a partir de um número maior de questões, aleatoriamente.

9. Finalize a configuração da página da atividade. Lembre que atividades como Quiz podem ter 
notas atribuídas e, caso queira, configure.

10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. A atividade está finalizada (Figura 98).

Figura 98 – Atividade Quiz finalizada

Fonte: elaboração própria.

ATEnção: no exemplo, recorremos a questões de múltipla escolha 
e Verdadeiro/Falso, conforme ilustrado. Observe que é possível 
conferir as respostas corretas (Verificar resposta/Check).

1
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Single Choice Set
O recurso permite criar conjuntos de perguntas com uma resposta correta por pergunta e feedback 
imediato após o usuário enviar a resposta, bem como resumo ao final.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Single Choice Set:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Single Choice Set (Figura 99).

Figura 99 – Tela inicial de configuração da atividade Single Choice Set

Fonte: elaboração própria.
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4. Configure o Título da atividade. 
5. Lista de questões: 

a. Escolha um dos modos de edição das questões: 
i. Textual: somente texto, com a questão e as respostas em linhas diferentes e os blocos de 
questões separados por uma linha em branco; Padrão: modo visual, com os campos delimi-
tados. No exemplo, usamos o modo Padrão;
ii. Primeira questão: digite o enunciado da primeira pergunta;
iii. Alternativas: digite cada alternativa na caixa correspondente. A primeira será a correta. 
Use Adicionar Answer para acrescentar alternativas;
iv. Repita os procedimentos para as demais questões desejadas.

6. Feedback: (opcional) configure as faixas de pontuação a partir das perguntas. Exemplo: com 
duas perguntas, estabelecemos duas faixas de pontuação (0%-50%; 51%-100%) (Figura 100).

Figura 100 – Configuração de feedbak da atividade Single Choice Set

Fonte: elaboração própria.
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7. Finalize a configuração da página da atividade. 
8. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
9. A atividade está finalizada (Figura 101).

Figura 101 – Atividade Single Choice Set finalizada

Fonte: elaboração própria.

Finalizada a atividade, ressaltamos que é permitido marcar apenas uma alternativa, verificar as 
respostas e tentar novamente.

Speak the Words
O recurso permite criar perguntas que serão respondidas pelo usuário por áudio/voz (como tradução, 
falando as palavras). 

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Speak the Words:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Speak the Words (Figura 102).
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Figura 102 – Tela inicial de configuração da atividade Speak the Words

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Responda em áudio em língua inglesa”.
5. Descreva a tarefa: detalhe a tarefa ou questão a ser respondida em áudio/fala.
6. Respostas aceitas: informe uma ou mais respostas aceitas. Use Adicionar item para acrescentar 

respostas possíveis.
7.  Configure:
        a. Texto de resposta incorreta: “Resposta incorreta”
        b. Texto de resposta correta: “Resposta correta”
        c. Linguagem de entrada da fala: Idioma do áudio
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8. Finalize a configuração da página da atividade. 
9. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
10. A atividade está finalizada (Figura 103).

Figura 103 – Atividade Speak the Words finalizada

Fonte: elaboração própria.

Speak the Words Set

Da mesma forma que o recurso Speak the Words, permite criar perguntas, agora em um conjunto, 
que serão respondidas pelo usuário por áudio/voz (como tradução, falando as palavras).  

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Speak the Words Set:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Speak the Words Set (Figura 104).
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Figura 104 – Tela inicial de configuração da atividade Speak the Words Set

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Responda em áudio em língua inglesa”.
5. Descreva a tarefa: detalhe a tarefa ou questão a ser respondida em áudio/fala.
6. Respostas aceitas: informe uma ou mais respostas aceitas. Use Adicionar item para acrescentar 

respostas possíveis.
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7. Configure:
        a. Texto de resposta incorreta: “Resposta incorreta”
        b. Texto de resposta correta: “Resposta correta”
        c. Linguagem de entrada da fala: Idioma do áudio
8. Adicionar Question: adicione as novas questões do conjunto e repita as configurações deta-

lhadas acima.
9. Finalize a configuração da página da atividade. 
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. A atividade está finalizada.

Summary
O recurso permite criar interativamente um resumo de determinado tópico, possibilitando o forta-
lecimento de conteúdos vistos, incentivando os alunos a criarem resumos interativos.  

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Summary:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Summary (Figura 105).
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Figura 105 – Tela inicial de configuração da atividade Summary

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Resumo da obra”.
5. Texto de introdução: instruções exibidas acima da tarefa de revisão.
6. Revisão: 

a. Conjunto de afirmativas: preencha as afirmativas de acordo com a obra e lembrando que a 
primeira afirmativa que será preenchida é a correta;
b. Use Adicionar Statements para adicionar novos tópicos.

7. Finalize a configuração da página da atividade. 
8. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
9. A atividade está finalizada (Figura 106).
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Figura 106 – Tarefa com recurso Summary finalizada

Fonte: elaboração própria.

Na tarefa finalizada, o usuário pode selecionar a alternativa correta e verificar as incorretas entre as 
apresentadas, bastando clicar nas alternativas.

Timeline

O recurso permite criar uma linha do tempo de eventos, em ordem cronológica. Para cada evento, 
é possível adicionar imagens e textos.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Timeline:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo >  Timeline (Figura 107).
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Figura 107 – Tela inicial de configuração da atividade Timeline

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Movimentos artísticos”.
5. Linha do tempo: 
        a. Linha principal: texto de abertura da linha do tempo apresentada.
        b. Texto de corpo: texto da primeira página (opcional).
        c. Imagem de fundo (opcional).
        d. Altura: padrão 600 pixels.
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6. Datas: insira as informações dos tópicos dos intervalos de tempo da linha (Figura 108).
        a. Data inicial (obrigatória) e final (opcional)
        b. Título
        c. Texto de corpo: descrição do evento detalhado.
         d. Asset: permite incluir mídias (de uma URL), imagem em miniatura, créditos e legenda (aces-
sibilidade).

Figura 108 – Configuração de datas da Timeline

Fonte: elaboração própria.
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7. Repita os procedimentos para quantos itens quiser na linha do tempo. Use Adicionar item 
para incluir novos tópicos.

8. Configure o Idioma.
9. Finalize a configuração da página da atividade. 
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. A atividade está finalizada (Figura 109).

Figura 109 – Tarefa com recurso Timeline finalizada

Tela 1

Tela 2

Fonte: elaboração própria.

ATEnção: Na tarefa finalizada, podemos observar a organização 
da linha do tempo, na parte inferior, e a ênfase em determinado 
intervalo na tela em exibição, podendo ser mostrado em tela cheia.

1
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True/False Question
O recurso permite criar perguntas de verdadeiro ou falso.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade True/False Question:

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo >  True/False Question (Figura 110).

Figura 110 – Tela inicial de configuração da atividade True/False Question

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Coronavírus”.
5. Media: carregue uma imagem ou vídeo relativo à pergunta.
6. Question: escreva a questão da atividade.
7. Correct answer: marque a alternativa correta, verdadeira (True) ou falsa (False).
8. Behavorial settings: configure opções como Tentar novamente, Mostrar solução e Feedback 

para a resposta correta ou errada. 
9. Finalize a configuração da página da atividade. 
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar).
11. A atividade está finalizada (Figura 111).



H5P  | Apresentação e atividades · 107

Figura 111 – Tarefa True/False Question finalizada e com feedback

Fonte: elaboração própria.

Na tarefa finalizada, podemos observar o Feedback a partir da seleção da alternativa incorreta, além 
das possibilidades de Mostrar solução e Tentar novamente.

Virtual Tour (360)

O recurso permite adição de perguntas, texto e interações a vários ambientes 360º, permitindo vi-
sitas virtuais a espaços e lugares, com informações pontuais sobre o local, no formato pretendido.
Lembrete: as imagens devem ter sido feitas do mesmo ponto, permitindo a simulação em 360º.

Siga os seguintes passos para inserir uma atividade Virtual Tour (360):

1. Adicionar uma atividade > Conteúdo Interativo H5P.
2. Defina a descrição e selecione ou não a opção Mostra descrição na disciplina, conforme preferir.
3. Criar Conteúdo > Virtual Tour (360) (Figura 112).
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Figura 112 – Tela inicial de configuração da atividade Virtual Tour (360)

Fonte: elaboração própria.

4. Configure o Título da atividade. Exemplo: “Passeio virtual – Dortmund (ALE)”.
5. Cenas: 

a. Clique em New scene para iniciar uma nova cena;
b. Tipo de cena: selecione imagem 360º ou estática; 
c. Carregue uma imagem como Fundo da cena e atribua direitos autorais;
d. Escolha o Estilo de botão: Nova cena (flecha) ou Mais informações (extra);
e. Associe um áudio (opcional);
f. Clique em Done para finalizar.
g. Verifique que na parte inferior da imagem aparece a Cena corrente, nomeada (Figura 113). Caso 
queira editar, basta clicar na seta ao lado do nome atribuído e escolher a opção Edit (também 
é possível deletar ou ir para outra cena) (Figura 114).
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Figura 113 – Cena atual da atividade Virtual Tour (360)

Fonte: elaboração própria.

Figura 114 – Opções de edição de cena na atividade Virtual Tour (360)

Fonte: elaboração própria.

6. Adições: para inserir elementos na cena, basta recorrer aos ícones acima da imagem: 
a. Flecha: ir para uma próxima cena;
b. T (texto): mais informações; 
c. Outros: Imagem, vídeo, áudio, resumo ou questão de escolha simples;
d. Cada opção escolhida terá sua própria configuração, resumida a título, elemento (áudio, 
vídeo, imagem) e texto complementar sobre.

7. Adicione quantas cenas precisar.
8. Configurações de comportamento: configure opções de comportamento, como Audio global 

(associar um áudio), qualidade de renderização e posição do nome.
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9. Finalize a configuração da página da atividade. 
10. Salve a atividade (Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar). 
11. A atividade está finalizada (Figura 115).

Figura 115 – Atividade Virtual Tour 360 finalizada

Fonte: elaboração própria.

O usuário pode mover a imagem, de acordo com as possibilidades, e clicar nas inserções feitas (texto, 
imagem, vídeo, etc.) no passeio panorâmico. Também é possível visualizar em tela cheia, melhorando 
a noção espacial do ambiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tutorial aqui finalizado apresenta os principais recursos do Conteúdo Interativo H5P, com vistas à 
aplicação em atividades de ensino no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle da Universidade 
Federal de Santa Maria, especialmente em atividades do ensino remoto, que demandam estratégias 
de aprendizagem voltadas às tecnologias em educação.
Novas aplicações são desenvolvidas com certa frequência pela comunidade H5P, o que nos permite 
atualizar o material assim que necessário. Da mesma forma, algumas aplicações ora detalhadas 
podem ser descontinuadas futuramente.
Desejamos bom proveito do material!
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