Tutorial HP5 Interativo para Moodle
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Conhecendo o H5P interativo
O Módulo de atividades do H5P Interativo, permite que você crie conteúdos interativos como vídeos,
conjunto de perguntas, perguntas de arrastar e soltar, múltipla escolha, apresentações e vários outros
tipos de conteúdo interativo.
Agora veremos os tipos de conteúdos e sua utilização no Ambiente Virtual de Aprendizagem
Moodle.
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Adicionar o H5P a uma atividade
Primeiramente, deve-se ativar a edição de conteúdo de seu curso. Posteriormente, clique no link
“Adicionar uma atividade ou recurso”, conforme imagem abaixo:
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Adicionar o H5P a uma atividade
Escolha o recurso
H5P Conteúdo Interativo e clique em adicionar
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Escolha um nome para a atividade e descrição “opcional”,
logo após escolha o tipo de conteúdo que deseja
adicionar à atividade.
É possível configurar as opções de exibição, notas,
configurações comuns de módulos, restringir acesso,
marcadores e competências.
Logo após o preenchimento dos campos abaixo
aparecerá a opção “salvar e voltar ao curso”, “salvar e
mostrar” e “cancelar”
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Audio Recorder (Gravador de áudio)

Descrição
O gravador de áudio permite que você grave sua voz e reproduza-a imediatamente ou baixe um arquivo .wav para uso
futuro. Um tipo de conteúdo apropriado para perguntas abertas e cursos de idiomas.
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No campo Task Description, você pode inserir uma pergunta ou uma frase que será exibida na hora da gravação, logo
após clique em salvar, mostrar ou cancelar.
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Para começar a gravação da fala basta clicar no botão “Record” e para interromper a fala clicar no botão Pause”. Após
clique em uma das opções: “Retry, Continue ou Done” para finalizar.
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Após finalizada a gravação você será redirecionado para a tela abaixo, onde é possível efetuar o download do áudio
clicando no botão “download ” ou realizar a gravação novamente clicando em “Retry”.
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Multiple Choice (Múltipla Escolha)

Descrição
Questões de múltipla escolha podem ser uma ferramenta de avaliação eficaz. O aluno recebe feedback imediato sobre o
desempenho. As perguntas do H5P Multiple Choice podem ter uma ou várias opções corretas por pergunta.
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No box Media: Image, é possível escolher o tipo de mídia que deseja associar a questão, para isso clique no campo type e
selecione “Image ou Vídeo”, será necessário clicar no botão “Add” para encontrar a imagem ou vídeo salva em seu
computador.

Logo após preencha o campo
“Alternative text”, digitando sua
pergunta.
Não há necessidade do
preenchimento do campo
“Hover Text”.
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No caixa Available options é possível inserir as alternativas correspondentes a pergunta criada, para isto deve ser
preenchido o campo “Text” e caso essa seja a resposta correta o check “Correct” deve ser marcado.

É possível inserir inúmeras alternativas, por padrão o H5P apresenta três opções, mas é possível adicionar mais opções
clicando no botão “ADD OPTION”
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Na caixa Overall Feedback, clique no botão "ADD RANGE" para adicionar quantos intervalos forem necessários. Exemplo:
0-20% Pontuação ruim, 21-91% Pontuação média, 91-100% Pontuação máxima!
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Seguindo a sequência de configurações a caixa Behavioural settings, possui uma série de configurações que podem ser
ajustadas de acordo com a necessidade, algumas delas são:

Enable “Retry” Button
Enable “Show Solution” Button
Question Type “Automatic,
Multiple choice, Single choice”

Randomize answer “alterar automaticamente a ordem das perguntas”
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Logo feitas as configurações anteriores pode-se visualizar abaixo um exemplo de resposta correta a uma pergunta de
múltipla escolha. Deste modo a pontuação máxima foi atribuída.
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Logo feitas as configurações anteriores pode-se visualizar abaixo um exemplo de resposta errada a uma pergunta de
múltipla escolha. Deste modo a pontuação máxima foi baixa. Ao clicar no botão “Retry” é possível voltar a questão e tentar
novamente.
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Single Choice Set (Escolha única)

Descrição
O tipo de conteúdo Single Choice Set permite a criação de conjuntos de perguntas com uma resposta correta por
pergunta. O usuário final recebe um feedback imediato após o envio de cada resposta.
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No campo “Question”, elabore a questão de acordo com sua necessidade e em seguida preencha as alternativas, nos
campos “Alternative”. Por padrão a primeira alternativa sempre será a correta, caso queira adicionar mais alternativas
clique no botão “Add answer”.

É possível adicionar inúmeras questões, para isso basta
clicar no botão “ADD QUESTION”, localizado logo abaixo a
última questão.

Obs: No próximo box, Overall feedback, as definições de range podem seguir
as mesmas instruções da página 13.
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No box Behavioural settings é possível definir algumas configurações como “Auto continue”, onde podemos ajustar o
tempo de resposta do quizz em milissegundos”, bem como habilitar efeitos de som em “Enable sound effects”, tentar
novamente “Enable retry button”, mostrar solução das questões “Enable show solution button” e porcentagem de
aprovação “Pass Percentage”.
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Logo feitas as configurações anteriores pode-se visualizar abaixo um exemplo de resposta certa a uma pergunta do Quizz
(Single Choice Set). Deste modo deve-se clicar na seta para pular para a próxima questão.
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Após todas as questões respondidas é possível refazê-las clicando no botão “Retry” ou mostrar a solução clicando no
botão “Show solution”.
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Drag the Words (Arraste as palavras)

Descrição
Arrastar as palavras permite a criação de expressões textuais com pedaços de texto ausentes. O usuário final arrasta uma
parte faltando do texto para o seu lugar correto, para formar uma expressão completa.
Pode ser usado para verificar se o usuário lembra de um texto que leu ou se entende alguma coisa.
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No campo “Task description”, é necessário informar a descrição da atividade.
No campo “Text”, é possível inserir as frases de acordo com sua criatividade. As lacunas que devem ser preenchidas na
atividade devem ser inseridas entre ** conforme imagem abaixo:

Obs: No próximo box, Overall feedback, as definições de range podem seguir
as mesmas instruções da página 13.
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Logo feitas as configurações anteriores pode-se visualizar abaixo como a atividade ficará disponível para o aluno. As
palavras localizadas a direita, devem ser arrastadas para as lacunas correspondentes e logo após o botão “Check” deve
ser pressionado. Caso a resposta esteja correta aparecerá todas as lagunas na cor verde e o número de acertos abaixo.
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Caso alguma alternativa esteja incorreta as lacunas erradas aparecerão na cor “vermelha” e as corretas na cor “verde”,
também é possível visualizar a solução completa da atividade clicando no botão “Show solution”, caso queira realizar a
atividade novamente basta clicar no botão “Retry”.

Imagem: Solução
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Fill in the Blanks (Preencha os espaços em branco)

Descrição
Permite que sejam criadas frases com espaços em branco permitindo que os alunos preencham as lacunas.
Além do aprendizado nativo e do segundo idioma, o recurso preencha os espaços em branco pode ser usado para testar a
capacidade do aluno de reproduzir fatos ou produzir inferências matemáticas.
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No campo “Task description”, é necessário informar a descrição da atividade.
No campo “Line blocks”, é possível inserir as frases de acordo com sua criatividade. As lacunas a serem preenchidas na
atividade devem ser inseridas entre ** conforme imagem abaixo:
Várias frases podem ser adicionadas a atividade, para isto
basta clicar no botão “ADD TEXT BLOCK”

Obs: No próximo box, Overall feedback, as definições
de range podem seguir as mesmas instruções da página 13.
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No campo “Behavioural settings”, é possível configurar várias opções:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enable “Retry” = Repetir a atividade;
Enable “Show solutions” button = Ativar o botão “Mostrar soluções ”;
Automatically check answer after input = Verificar automaticamente as respostas após a entrada;
Case sensitive = Maiúsculas e minúsculas;
Require all fields to be answered before the solution can be viewed = Exigir que todos os campos sejam respondidos antes que a
solução possa ser visualizada;
Put input fields on separate lines = Coloque campos de entrada em linhas separadas;
Disable image zooming for question image = Desativar o zoom da imagem para a imagem da pergunta;
Show confirmation dialog on "Check" = Mostrar caixa de diálogo de confirmação em "Check";
Show confirmation dialog on "Retry" = Mostrar caixa de diálogo de confirmação em "Repetir";
Accept minor spelling errors = Aceitar erros de ortografia menores;
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Logo feitas as configurações anteriores, pode-se visualizar abaixo, como a atividade ficará disponível para o aluno. As
palavras devem ser digitadas nas lacunas em branco e logo após o botão “Check” deve ser pressionado. Caso alguma
resposta esteja incorreta é possível refazê-la e também visualizar a solução.
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True/False Question (Pergunta verdadeira/Falsa)

Descrição
True / False Question é um tipo de conteúdo simples e direto que pode funcionar sozinho ou combinado em outros tipos de
conteúdo. Uma questão mais complexa pode ser criada adicionando uma imagem ou um vídeo.
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No box Media: Image, é possível escolher o tipo de mídia que deseja associar a questão, para isso clique no campo type e
selecione “Image ou Vídeo”, será necessário clicar no botão “Add” para encontrar a imagem ou vídeo salva em seu
computador.
No campo “Question”, é possível inserir uma frase de acordo com sua necessidade, logo após é necessário definir se frase
é verdadeira ou falsa, para isto basta marcar o rádio “true” ou “False”.
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No campo “Behavioural settings”, é possível configurar várias opções:
●
●
●
●
●
●
●
●

Enable "Retry" button: Ativar o botão "Repetir";
Enable "Show Solution" button: "Mostrar solução";
Disable image zooming for question image: Desativar o zoom da imagem para a imagem da pergunta;
Show confirmation dialog on "Check": Mostrar caixa de diálogo de confirmação em "Check";
Show confirmation dialog on "Retry": Mostrar caixa de diálogo de confirmação em "Repetir";
Automatically check answer: Verificar automaticamente a resposta;
Feedback on correct answer: Feedback sobre resposta correta;
Feedback on wrong answer: Feedback na resposta errada;
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Logo feitas as configurações anteriores, pode-se visualizar abaixo, como a atividade ficará disponível para o aluno. O
aluno deve true ou false para a pergunta efetuada. Caso a resposta esteja incorreta é possível refazê-la e também
visualizar a solução.
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Dialog Cards (Cartões de diálogo)

Descrição
Os cartões de diálogo podem ser usados como um exercício para ajudar os alunos a memorizar palavras, expressões ou
frases. Na frente do cartão, há uma sugestão para uma palavra ou expressão. Ao virar o cartão, o aluno revela uma
palavra ou expressão correspondente.
Os cartões de diálogo podem ser usados no aprendizado de idiomas, para apresentar problemas de matemática ou ajudar
os alunos a lembrar de fatos como eventos históricos, fórmulas ou nomes.
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No campo “Task description”, insira a descrição da atividade, logo após no campo “Text” informe o texto da primeira parte
do diálogo, em seguida no campo “Answer”, insira a segunda parte do diálogo que será exibida quando o cartão for virado.
Podemos também adicionar uma imagem para ser exibida no cartão clicando no botão “+Add” e se desejado pode-se
inserir um texto alternativo para esta imagem.
Também é possível adicionar áudio para o cartão, para isto basta clicar no campo “Audio files”.
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A próxima etapa são as configurações do “Behavioural setting”, onde é possível ajustar os itens:
Enable "Retry" button: Ativar o botão repetir
Disable backwards navigation: Desativar a navegação para trás
Scale the text to fit inside the card: Escale o texto para caber dentro do cartão
Randomize cards: Randomizar cartões
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Logo feitas as configurações anteriores, pode-se visualizar abaixo, como a atividade ficará disponível para o aluno. O
aluno deve clicar no ícone
para ouvir a pronúncia correta e logo após clicar no botão “Turn” para virar o cartão e
visualizar o outro cartão com a tradução, caso seja necessário ouvir a pronúncia novamente basta clicar no botão “Retry”.
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Drag and Drop (Arraste e solte)

Descrição
A funcionalidade arrastar e soltar permite que o aluno associe dois ou mais elementos e faça conexões lógicas de uma
maneira visual. As perguntas de arrastar e soltar suportam um-para-um, um-para-muitos, muitos-para-um e
muitos-para-muitos.
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No campo “The title of this question”, insira um título para a atividade, logo será necessário adicionar uma imagem de
fundo para a tarefa de arrastar e soltar o tamanho da imagem pode ser ajustado alterando os dados dos campos “Task
size”.
Em seguida clique no botão “Next Step” para seguir para a próxima etapa de configurações:
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Na etapa anterior foi inserida a imagem de uma “Laranjeira” como Background para facilitar o entendimento da segunda
etapa.
No “Step2 Task” vamos selecionar a área de queda das palavras, para isto clique no botão
Label, logo após é possível efetuar as seguintes configurações:
●
●
●
●

para inserir o nome da

Show label: Mostrar rótulo;
Background Opacity: Opacidade de fundo Obs: Para melhor visualização o valor deve ser alterado para “0”;
This drop zone can only contain one element: Esta zona para soltar só pode conter um elemento;
Enable Auto-Align:Ativar alinhamento automático;
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A área selecionada na imagem abaixo é o ponto onde as palavras corretas devem ser arrastada.
Para criar os nomes dos elementos basta clicar no botão
e preencher o campo Text. Caso esse elemento seja o
correto a ser arrastado para a área de seleção, devemos marcar o Check “Área de seleção” e clicar no botão “Done”.
É possível adicionar imagens para serem arrastadas para a área de seleção, para isto basta clicar no botão
a imagem em seu computador, feito isso marque o Check “Área de seleção” caso essa seja a imagem correta;

e buscar

Obs: No próximo box, Overall feedback, as definições de range podem seguir
as mesmas instruções da página 13.
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A próxima etapa são as configurações do “Behavioural setting”, onde é possível ajustar os itens:
●
●
●
●
●

Require user input before the solution can be viewed: Requer entrada do usuário antes que a solução possa ser
visualizada;
Give one point for the whole task: Dê um ponto para toda a tarefa;
Apply penalties: Aplicar penalidades;
Enable score explanation: Ativar explicação de pontuação;
Background opacity for draggables: Opacidade de fundo para draggables;

●
●
●
●

Drop Zone Highlighting:Destaque da zona de subida;
Spacing for Auto-Align (in px):Espaçamento para alinhamento automático (em px);
Enable FullScreen: Ativar FullScreen;
Show score points: Mostrar pontos;
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Logo feitas as configurações anteriores, pode-se visualizar abaixo, como a atividade ficará disponível para o aluno. O
aluno deve arrastar a palavra correta correspondente a imagem. Caso a resposta esteja incorreta é possívelrefazê-la.
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Mark the Words (Marque as palavras)

Descrição
Mark de Words permite a criação de conteúdos e expressões textuais com um conjunto definido de palavras corretas. O
usuário final destaca as palavras de acordo com a descrição da tarefa e recebe uma pontuação.
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No campo “Task description”, é necessário informar a descrição da atividade.
No campo “Textfield”, é possível inserir as frases de acordo com sua criatividade. As palavras a serem selecionadas na
frase devem ser inseridas entre ** conforme imagem abaixo:

Obs: No próximo box, Overall feedback, as
definições
de range podem seguir as mesmas instruções da página 13.
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No campo “Task description”, é necessário informar a descrição da atividade.
No campo “Textfield”, é possível inserir as frases de acordo com sua criatividade. As palavras a serem selecionadas na
frase devem ser inseridas entre ** conforme imagem abaixo:

Obs: No próximo box, Overall feedback, as
definições
de range podem seguir as mesmas instruções da página 13.
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A próxima etapa são as configurações do “Behavioural setting”, onde é possível ajustar os itens:

●

Enable "Retry" = Ativar "Repetir";

●
●

Enable "Show solution" button = Ativar o botão "Mostrar solução"
Show score points = Mostrar pontos
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Logo feitas as configurações anteriores, pode-se visualizar abaixo, como a atividade ficará disponível para o aluno. O
aluno deve clicar nas palavras corretas de acordo com o enunciado da questão. Caso a resposta esteja incorreta é
possível refazê-la.
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Interactive Video (Vídeo interativo)

Descrição
O Interactive video permite que sejam adicionadas vários tipos de interações no vídeo, também podem ser enriquecidos
como explicações, imagens extras, tabelas, preenchimento do espaço em branco e perguntas de múltipla escolha. As
perguntas do questionário oferecem suporte à adaptabilidade, o que significa que você pode ir para outra parte do vídeo
com base na entrada do usuário. Resumos interativos podem ser adicionados no final do vídeo.
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Clique no quadrado pontilhado localizado abaixo de “add a video” para adicionar o vídeo que você deseja usar em seu
vídeo interativo. Você pode adicionar um link de vídeo ou fazer upload de arquivos de vídeo. Para garantir o suporte
máximo em navegadores, pelo menos, adicione uma versão nos formatos webm e mp4.
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Adicionar Interações
Para adicionar as interações pressione a guia “Add Interactions” na parte superior do editor. O clipe de vídeo que
adicionamos na etapa anterior é pré-visualizado:

Usamos a barra de ferramentas acima do videoclipe para adicionar interações:
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Text interaction (Interações de Texto)
Nós vamos adicionar um pequeno texto sobre groselhas que o aluno pode escolher ler.
Para adicionar um pequeno texto pressione o botão
,queremos que a interação de texto seja visível nos primeiros
segundos de árvore do vídeo. Digite 0:00 como hora de início e 0:03 como hora final no campo Tempo de exibição .
Nesse caso, não queremos que o vídeo pare automaticamente quando a interação aparecer, por isso deixaremos a caixa
de seleção Pausar desmarcada.
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O label é um texto que será exibido ao lado do ícone de interação como uma breve descrição do que o aluno pode esperar
encontrar na interação. Digite Groselhas no campo de etiqueta.
No campo Text, adicionaremos o texto de informações detalhadas sobre Groselhas:As groselhas vermelhas são as bagas
comestíveis translúcidas vermelhas brilhantes do arbusto Ribes rubrum, que é nativo da Europa Ocidental.
Pressione Concluído . Você verá agora que um ícone com o rótulo Groselhas foi adicionado ao vídeo:
Um ponto azul também foi adicionado à linha do tempo abaixo do vídeo, para indicar que uma interação está disponível
neste ponto do vídeo:

Reproduza o vídeo para garantir que a interação seja visível no momento correto.

54

Image interaction (Interações de Imagem)
Vamos adicionar duas interações de imagem mostrando outros tipos de groselha que o aluno pode visualizar pressionando
os ícones da imagem.
Você pode adicionar uma imagem interação da mesma forma que adicionamos a interação texto. Pressione o botão
Image , arraste-o para o vídeo e solte-o onde quisermos que ele seja colocado.
Na primeira imagem interação que adicionar a imagem de groselha. No campo Display time , insira 0:03 - 0:03. Desta vez,
marcamos a caixa de seleção Pause video , para que o vídeo seja pausado quando a interação aparecer. Adicione o label
Groselhas negras . Use também as groselhas negras nos campos alternative text e Hover text . Pressione Done .
Você também pode adicionar perguntas Multichoice, preencher os espaços em branco, arrastar e soltar perguntas e
resumos em vídeos interativos. Você adiciona e coloca-os da mesma forma que as interações Texto e Imagem . Por favor,
leia os tutoriais acima para saber mais sobre como criá-los.

55

Summary (Resumo)
No final de um vídeo interativo, você pode adicionar um resumo . O resumo destina-se a fazer o aluno refletir sobre o
conteúdo de aprendizagem apresentado no vídeo.
Vamos adicionar um grupo de instruções no Resumo, para isto adicione as seguintes instruções:
As groselhas são nativas da Europa Ocidental.
As groselhas são nativas do norte da África.
As groselhas são nativas do sul da Ásia.
A primeira declaração é a correta. Agora você deve ter algo assim:
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Bookmarks (Marcadores)
Volte para a etapa “Add Interactions” , pressionando esta guia na parte superior do editor.

Os marcadores são exibidos no menu de marcadores, que é aberto pressionando o botão Bookmarks ao lado do botão
Reproduzir :

Vamos adicionar um marcador onde cada interação aparece no vídeo. Mova o
indicador de reprodução para 0:00 e pressione o botão Bookmark . No menu,
pressione Add Bookmark
Adicione o rótulo Groselha ao marcador e pressione Enter no teclado.
Mova o indicador de reprodução para 0:03, adicione um marcador e rotule-o de Outros groselha . Por fim, mova o indicador de
reprodução para 0:04 e adicione um marcador chamado Resumo .
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Cada marcador é indicado com uma linha cinza vertical na barra de busca. Os alunos podem pular diretamente para um
capítulo pressionando os marcadores no menu de marcadores.
Agora você deve ter algo assim:
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A próxima etapa são as configurações do “Behavioural setting”, onde é possível ajustar os itens:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Start video at= Iniciar vídeo em;
Auto-play video= Auto-play video;
Loop the video= Faça um loop no vídeo;
Override "Show Solution" button= Substituir o botão "Mostrar solução";
Override "Retry" button= Substituir o botão "Repetir";
Start with bookmarks menu open=Comece com o menu de favoritos aberto;
Show button for rewinding 10 seconds= Mostrar botão para rebobinar 10 segundos;
Prevent skipping forward in a video= Evite pular para frente em um vídeo;
Deactivate sound= Desativar som
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