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 Esse Produto Educacional é destinado aos professores que 

trabalham com a educação profissional a distância.

 A esse propósito, dispõe-se de uma estrutura de colaboração 

de conteúdo gratuita e de código aberto que é o H5P, abreviatura de 

HTML5 Package, que visa facilitar a criação, partilha e reutilização 

de conteúdo HTML5 interativo e pode ser inserida no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem dos cursos. Desta forma, os professores 

terão a possibilidade de criar videoaulas interativas, e os estudantes 

poderão ter experiências mais ativas, recebendo feedbacks 

instantâneos através da interação que o H5P proporciona.

 Trata-se de um Guia Didático que traz informações importantes 

para quem trabalha como professor na educação a distância, pois 

traz o passo a passo para que o docente possa inserir em suas 

videoaulas tradicionais vários tipos de elementos interativos, assim 

como esclarecimentos de como pode ser preparada uma videoaula 

como material potencialmente significativo, com sugestões aos 

conteúdos apresentados.

 H5P é um plugin fácil de usar, além de oferecer a possibilidade 

de ser incorporado ao Moodle, que na atualidade, é a plataforma 

mais utilizada no mundo, segundo estatísticas apresentada em seu 

site oficial. Importante anotar-se, sob outro prisma, que o H5P pode 

ser incorporado ao Moodle, simplesmente colando um código de 

incorporação, além de ser gratuito e de código aberto. 
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 Tem-se, deste modo, dois eixos para a aprendizagem: a 

aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica.

 Aprendizagem Significativa é o conceito central da teoria da 

aprendizagem do psicólogo norte-americano David Paul Ausubel.

 A aprendizagem, segundo essa teoria, é mais significativa à 

medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de 

conhecimento do estudante. A informação que o estudante já 

domina é um fator de grande influência em seu novo aprendizado. A 

partir da relação com seu conhecimento prévio é que o novo 

conteúdo adquire significado. Ou seja, quando as novas 

informações são aprendidas sem interagir com conceitos 

importantes já existentes na estrutura cognitiva, dar-se-á uma 

aprendizagem mecânica, memorística, não significativa. Nessa 

forma de aprendizagem, dita mecânica, o estudante decora 

definições, leis, fórmulas, apenas para a avaliação, mas esquece 

logo após, pois o conteúdo novo não consegue ligar-se a algo já 

aprendido.
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 Aprendizagem Significativa 
(cognitiva, por descoberta)

 Estudante disposto a aprender;

 Participação ativa do estudante na aquisição do conhecimento;

 Conteúdo potencialmente significativo;

 Nova informação interage com a estrutura de conhecimento.

 Conteúdo sem potencial significativo; 

 Memorização de conteúdos de maneira arbitrária e literal;

 Nova informação não consegue ligar-se a algo já aprendido 

pelo estudante.

(memorística, mecânica)

  Aprendizagem Não Significativa 

 Estudante recebe os novos conteúdos sem criticidade;



 Pensando que, em muitas videoaulas, os professores atuam 

com exposições meramente orais, que transmitem uma sensação 

de admiração por parte dos aprendizes, já que os mesmos podem 

demonstrar grande conhecimento a respeito do assunto ensinado, 

devemos refletir sobre o que aponta Moreira (2010a, p.2):

 Torna-se necessário refletir sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem e as consequentes mudanças que ocorrem no 

processo educacional quando utilizamos tecnologias interativas no 

ambiente virtual da educação de maneira potencialmente 

significativa.

 No material para Educação a Distância e, nas demais mídias 

selecionadas para utilização, é desejável que o professor possibilite 

a melhor interação com o estudante. Entretanto, é na interatividade 

que o estudante poderá interferir modificando o material estudado e 

até dizer, por exemplo, que, se fosse ele, faria diferente. Ou seja, 

qualquer material para educação a distância precisa da interação 

para provocar a interatividade dos estudantes.

 Importante registrar, nesta altura, que a interação e a 

interatividade podem influenciar ativamente nos processos de 

ensino e de aprendizagem. A interação nas relações entre o 

estudante e os demais partícipes que, em especial, na educação a 

distância, interagem virtualmente, e a interatividade nas relações 

entre o estudante e alguma interface tecnológica, as chamadas   

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
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[...] Outros professores, [...] fazem excelentes exposições orais, 

encantam seus alunos explicando clara e cuidadosamente certos 

assuntos. Esses alunos saem da aula com a boa sensação de 

que entenderam o assunto. Se esse assunto for pedido nas 

provas da mesma maneira que o professor explicou, 

provavelmente, sair-se-ão bastante bem. Mas, se as questões 

implicarem aplicações do mesmo a situações novas, o resultado, 

possivelmente, será bastante pobre. 

[...] os educadores, precisam estar atentos às dificuldades dos 

alunos e compreender que a aprendizagem é muito mais 

significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às 

estruturas de conhecimentos prévios e que em sua prática 

pedagógica não pode ser omisso diante dos fatos.
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 Jonassen (1996, p.4) ressalta que a metodologia educacional 

na educação a distância deve promover a aprendizagem 

significativa.  O autor também sublinha a possibilidade de as 

tecnologias serem usadas para “aliciar e apoiar o pensamento 

reflexivo, conversacional, contextual, complexo, intencional, 

colaborativo, construtivo e ativo dos estudantes a distância”. Para o 

autor, a dimensão ativa da aprendizagem significativa possibilita 

que o aprendiz interaja com o ambiente e o manipule ativamente.

 Segundo argumenta Klausen (2017), para os protagonistas da 

Aprendizagem Significativa, dentre eles citando Ausubel:

 Lembra a autora supracitada que a teoria de Ausubel propõe a 

valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, para que,



”[...] o que é sugerido é a participação ativa do sujeito, sua 

atividade auto-estruturante, o que supõe a participação pessoal 

do aluno na aquisição de conhecimentos, de maneira que eles 

não sejam uma repetição ou cópia dos formulados pelo professor 

ou pelo livro-texto, mas uma reelaboração pessoal”.
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dessa forma, possam construir estruturas mentais, sendo capazes 

de acessar e relacionar com os novos conhecimentos. Também 

ressalva que o professor pode ilustrar suas aulas com a finalidade 

de torná-las mais atraentes, com isso possibilitará, ao educando, 

vivências em situações reais do tema que está sendo abordado.

 Nesse caminho, temos a possibilidade de fazer uma ponte 

entre aprendizagem significativa e videoaulas interativas, já que 

estas têm o papel de proporcionar uma interatividade que as 

diferencia das videoaulas tradicionais, lembrando que, a esse 

propósito, Pelizzari et al. (2002, p.40) em seu estudo argumentam 

que:

 Através das videoaulas interativas o estudante pode 

“manifestar disposição de relacionar o novo material de maneira 

substantiva e não arbitrária a sua estrutura cognitiva” (MOREIRA; 

MASINI, 2001, p.23), sendo esta uma das condições para a 

ocorrência da aprendizagem significativa, e o professor, ao orientá-

lo nesta tarefa, fomentar esta desejada interatividade através do 

material educacional disponibilizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, com o auxílio das tecnologias. 

 Importante ressaltar que Moreira (2010b, p.4) argumenta que o 

estudante deve ser ativo e não passivo, neste caminho deve 

aprender a interpretar, a negociar significados, aprender a ser crítico
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e também a aceitar a críticas. E segue assentando: “Receber 

acriticamente a narrativa do “bom professor” não leva a uma 

aprendizagem significativa crítica, a uma aprendizagem relevante, 

de longa duração; não leva ao aprender a aprender”.

 Diante do cenário exposto e da tentativa de conseguirmos 

visualizar uma aprendizagem realmente significativa de nossos 

estudantes, é preciso lembrar que Behar, Bernardi e Maria (2013a) 

destacam a necessidade de o professor também mobilizar 

conhecimentos prévios e construir novos conhecimentos para 

desenvolver as competências necessárias à sua prática educativa.

 As autoras seguem assentando que, dessa forma, será 

favorecida a elaboração de estratégias educacionais para que 

propicie aos nossos estudantes o pleno desfrute de suas 

potencialidades.

 Cabe, então, ao professor refletir sobre como vai utilizar seu 

conhecimento na utilização das estratégias adotadas em sua sala 

de aula virtual, de maneira a contribuir com a aprendizagem dos 

estudantes.

 Com efeito, o professor potencializará sua função de mediador 

da aprendizagem mobilizando as competências para a utilização 

das tecnologias digitais, desta forma, irá transcender as práticas 

comuns na educação.

 Uma das formas de fomentar a aprendizagem significativa na  

Educação a Distância é produzir videoaulas com conteúdo 

interativo, proporcionando aos estudantes experiências ativas.
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Atividades

AJUDAR A CONSTRUIR 
SENTIDO

 Contextualizar o conteúdo 
adicionando notícias, música, 
figuras relacionadas. Adicionar 
questões relacionadas à vida 
cotidiana dos estudantes.

APRESENTAR O NOVO 
CONTEÚDO

 Videoaula com imagens, 
textos, gráficos, mapas, sumário.

VERIFICAR SE HOUVE 
APRENDIZAGEM

 Acrescentar uma tarefa de 
resumo da aprendizagem ao final 
da videoaula, para testar a 
aprendizagem do conteúdo.

 A seguir, você tem um quadro demonstrativo de atividades que 

poderão auxiliar na criação de uma videoaula potencialmente 

significativa:



 

 A seguir você encontra o passo a passo que irá auxiliá-lo, de 

forma simples, na criação de uma videoaula interativa utilizando o 

H5P.

PASSO 3

 Acessar a página da disciplina no AVA de seu curso.

PASSO 1

PASSO 2

 Ativar edição.

 Acessar o “adicione uma atividade ou recurso”, conforme é feito 

para adicionar uma nova tarefa, atividade ou arquivo.
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COM O H5P
VIDEOAULA INTERATIVA 



PASSO 4

 Selecionar “conteúdo interativo H5P” que aparece na lista e 

clicar em adicionar.

PASSO 5

 Na nova página que será aberta, colocar o nome da videoaula 

interativa (obrigatório). Também é possível acrescentar uma 

pequena descrição (opcional). Observação: Sempre que houver o 

asterisco vermelho, a informação é obrigatória.
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 Clicar na seta do Editor H5P “Select content type” e, em 

seguida, em “Interactive Video”.

PASSO 6
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PASSO 7

 Feito isso, será aberto o editor do vídeo que será interativo: 

“Interctive Video Editor”.

 É necessário que a videoaula que conterá interações esteja 

pronta.

PASSO 8
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 Para adicionar a videoaula previamente gravada, clicar no 

quadrado onde há um símbolo de adição (+). 

PASSO 9
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PASSO 10

 Logo após, é só escolher entre fazer o “upload” de um arquivo 

do computador ou inserir um link de uma videoaula que já esteja 

hospedada na internet, utilizando o crtl C + crtl V. Exemplo: 

videoaula que esteja no YouTube. Por fim, clicar em inserir para que 

a videoaula esteja dentro do editor H5P.



PASSO 11

 Clicando em “Start screen options”, é possível adicionar um 

título ao vídeo e selecionar a opção “Hide title on vídeo start screen” 

para que esse título apareça no início da exibição da videoaula 

interativa. Da mesma forma, é possível, nesse mesmo espaço, 

acrescentar uma pequena descrição e uma imagem para ser 

mostrada também no início do vídeo, clicando em “Poster Image” e 

no símbolo +Add.
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PASSO 12

 Para efetivamente adicionar-se as interações à videoaula já 

inserida como base, clica-se em “Add Interactions” e logo aparecerá 

na barra superior da videoaula inserida no editor, diferentes tipos de 

interações representadas por símbolos. Ao apontar o cursor para 

cada um deles, aparecerá a qual atividade refere-se cada um deles. 

É possível acrescentar texto, rótulo, imagens, links e diferentes 

tipos de exercícios.
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 Na barra inferior, onde aparece o símbolo em forma de uma 

bandeirinha, pode-se acrescentar os “bookmarks” ou capítulos à 

videoaula referentes aos diversos tópicos que serão tratados 

durante ela. Para adicionar os bookmarks, deve-se clicar na linha 

no ponto mais adequado, assim selecionando a posição no vídeo 

onde deve ser adicionado. Após clicar em “add bookmark at...” 

Dessa forma, pode-se criar diferentes tópicos com seus respectivos 

títulos e estes aparecem de forma ordenada ao clicar-se no símbolo 

dos “bookmarks”. Assim o estudante tem a possibilidade de acessar 

diretamente o capítulo que tiver mais interesse na videoaula 

interativa.

PASSO 13
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 Pode-se selecionar ou não o “Pause video” para que este 

pause quando aparecer essa interação ou continue sua exibição 

normalmente. A seguir deve-se acrescentar um título para esse link 

(obrigatório) e colar o endereço na URL. Por fim, clicar em “Done” 

para que esse link apareça na videoaula. Pode-se, então, arrastá-lo 

e posicioná-lo no ponto desejado.

 

 Com os capítulos criados, pode-se adicionar as interações. Se 

o objetivo é criar um link, ao clicar no respectivo símbolo na barra 

superior, aparecerá o “display time”, ou seja, o momento em que a 

interação deverá aparecer na videoaula. Exemplo: 0:00 – 0:10.

 

 Com o link criado, o estudante poderá clicar nele no momento 

em que estiver assistindo à videoaula, assim, será direcionado para 

a referida página, vídeo, artigo, etc.
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 No “display as”, há duas opções: “button” e “poster”. Selecionar 

a opção “poster” para que a questão apareça como um “pop up” no 

momento selecionado para sua aparição na videoaula. Se escolher 

a opção “button”, o estudante necessitará clicar no botão para 

respondê-la, o que o deixará livre para fazê-lo ou não. Nesse caso, 

para aparecer um rótulo (título) ao lado do ícone de interação, deve-

se digitá-lo no espaço “Label displayed next to interaction icon”.

 Se a questão selecionada for de multiplica escolha, ou seja, 

uma “multiple choice”, por exemplo, da mesma forma do que 

acontece com o uso do link, irá aparecer o “display time” para que 

sejam programados o início de início e fim, assim como a opção de 

pausar vídeo.

PASSO 14

 Para verificar se os estudantes entenderam um tópico, basta 

escolher um dos tipos de questões e acrescentá-lo à videoaula 

antes do começo do tópico seguinte.
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 A seguir deve-se adicionar uma pergunta no espaço “Question” 

e, em “options”, a opção correta e as incorretas. Para a questão 

correta, basta selecionar o “check box” “correct”. 

 Há a possibilidade de selecionar o comportamento dessa 

questão, acessando o “Behavioural settings”. Nele pode-se 

escolher entre o estudante necessitar tentar responder novamente 

à questão para seguir a diante, nesse caso deve-se selecionar a 

opção “Enable” retry button” ou para ser mostrada a solução da 

questão (a resposta), selecionando-se “show solution button”.
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PASSO 15

 Por fim, existem as ações adaptativas das interações criadas, 

ou seja, há a possibilidade de ser criada uma ação para quando o 

estudante acerta ou uma ação para quando ele erra a questão. Para 

isso, deve-se acessar o “Adaptivity”, ao clicar nele, aparecem as 

duas opções: “Action on all correct” e “Action on wrong”.

 Caso o professor deseje que o estudante que errou a questão, 

volte a assistir um certo ponto da videoaula, deve selecionar a 

segunda opção e marcar o tempo no espaço “Seek to Enter 

timecode in the format M:SS”. Ao também selecionar “Allow the user 

to opt out and continue”, irá permitir que o estudante desative e 

continue.
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Também é possível deixar uma mensagem para o estudante.

PASSO 16

 Quando todos os passos estiverem concluídos, basta clicar em 

“done” e a questão irá aparecer na videoaula.
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PASSO 17

 Depois de adicionadas todas as interações que o professor 

considerar necessárias, há uma etapa não obrigatória, mas que é 

interessante adicioná-la ao final da videoaula, para saber se o 

estudante compreendeu todos os tópicos apresentados. Para tal, 

deve-se acessar na barra superior o “Summary task”, que é uma 

tarefa de resumo do aprendizado. Digita-se a questão no espaço 

“Introduction text- Will be displayed above the summary task” e 

acrescenta-se a alternativa correta e as incorretas. No “add 

statement” acrescentar novas afirmações. Da mesma forma, pode-

se escolher o momento da aparição da questão no “Display at 

Number of seconds before the video ends”.

 Ao final, clicar em salvar e mostrar para que todas as 

interações apareçam na videoaula.
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 De todas as ponderações apresentadas neste trabalho, resta-

nos a crença de estar trilhando o caminho certo.  A videoaula 

interativa mostra-se como uma ferramenta muito potente de 

aproximação entre o professor formador e o aprendiz que estuda a 

distância, proporcionando o despertar de seu afeto, pelo ambiente 

virtual de aprendizagem, como nos ensina o filósofo Baruch 

Spinoza, assim como, é capaz de promover um bom encontro entre 

eles, encontro esse que, embora virtual, pode promover o 

sentimento de acolhimento necessário. Interessante, a esse 

respeito, é p que Novikoff e Cavalcanti (2015, p.18) citando Deleuze 

e Parnet (1998), registram: “um professor pode promover o que para 

Spinoza é um bom encontro. Um bom encontro com o conhecimento 

é o caminho para que os discentes sejam afetados ao máximo pelas 

paixões alegres”.

 A educação a distância precisa de novas iniciativas, novos 

rumos, novas propostas e de uma equipe disposta a encontros 

generosos e cheios de afeto e aprendizagem. Ademais, vale a 

anotação que, a partir deste trabalho, os professores formadores 

terão à disposição um guia didático e uma videoaula interativa 

demonstrativa, que podem auxiliá-los na tarefa de incrementar sua 

atuação e facilitar uma aprendizagem realmente significativa para o 

estudante a distância.

27CONSIDERAÇÕES 
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