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Módulo 3 - Criação e personalização de recursos  

Criação de questões: adicionar recursos 

 
Para associar recursos às suas questões, pode recorrer ao banco de recursos da Escola Virtual ou importar os 

seus próprios recursos.   

Comece por criar a questão.   

 

Consulte os vídeos sobre a criação de questões para saber como criar cada um dos tipos. 

 

 
Há duas formas de adicionar recursos à sua questão:  
 
- CARREGAR: opção para importar os seus próprios recursos, e  
- PESQUISAR: opção que recorre ao banco de recursos da Escola Virtual.   
 
 

Para adicionar 

recursos, clique aqui.   
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Comecemos pela opção CARREGAR:       

Nesta opção, comece por atribuir um título ao recurso, de forma que facilite a sua identificação em 
meio aos outros recursos guardados.  
 

 

De seguida, selecione o tipo de recurso a carregar.  
 

 
 

Na Escola Virtual, pode carregar diversos recursos do tipo texto, áudio, vídeo e imagem, que 
estejam disponíveis no seu computador.  

 

 
 

No caso dos recursos áudio, vídeo e 
imagem, sugerimos a consulta das 
permissões de carregamento 
referentes a cada um dos tipos de 
recurso, antes de os importar, para 
garantir a melhor eficiência. 
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Recursos IMAGEM 

Para adicionar um recurso de imagem, comece por selecionar o tipo Imagem, e depois, clique em 
“Choose file” para localizar o ficheiro disponível no seu computador.   
 

 

 
Especificamente para recursos imagem, pode ainda preencher o campo Legenda, utilizando as opções de 
formatação disponíveis.   

 
Um breve texto ou referência pode melhorar a interpretação e aprendizagem do aluno. 
 

Neste campo palavras-chave, insira palavras relacionadas com o recurso para poder usar em 

pesquisas futuras. Separe cada palavra com “;” ou pressione ENTER após cada uma. 

 

De seguida, clique em Carregar, e o recurso será adicionado.  

 

 

 

 

Recursos de AUDIO e VÍDEO 

Adicionar recursos do tipo áudio ou vídeo também é muito simples.   
 
 
Siga os 4 passos:  
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- Selecione o tipo de recurso que deseja importar.  
- Localize o ficheiro disponível no seu computador.    
- Preencha as palavras-chave relacionadas, e  
- Clique em Carregar. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos TEXTO 

Para adicionar um texto como recurso, selecione o tipo e em seguida preencha este campo, usando 
as opções de formatação disponíveis. 
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Insira palavras-chaves relacionadas ao recurso. 

 

E assim que terminar, clique em Carregar. 

Quando guardar a questão, os recursos adicionados, ficam também disponíveis para serem 

reutilizados em novas questões. 

 

 

 

Vejamos agora como PESQUISAR um recurso:   

Para tal, selecione PESQUISAR e preencha o campo Pesquisa com um termo ou expressão que 

deseja localizar, selecione o tipo de recurso e clique em Pesquisa. 

Surge uma lista com os resultados da pesquisa. 

Selecione o recurso apropriado e em seguida clique em Adicionar para associá-lo à sua questão.    

 

Bom trabalho, com a Escola Virtual! 
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