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O Britannica® Escola é um excelente recurso digital em português que
ajuda a enriquecer a aprendizagem dos alunos do Ensino
Fundamental. O portal permite que os alunos complementem suas
atividades escolares usando milhares de artigos, imagens, vídeos,
mapas e muito mais. Os alunos também podem desfrutar de uma
variedade de ferramentas de aprendizagem desenvolvidas por
especialistas em educação. O portal Britannica® Escola inspira, informa
e estimula a aprendizagem e a descoberta, em qualquer lugar e em
qualquer dispositivo conectado à internet.

Pesquise
Enriqueça o aprendizado dos alunos do
Ensino Fundamental com o conteúdo
do Britannica® Escola. O portal,
desenvolvido junto com a Capes/MEC,
apoia os estudantes do século XXI no
desenvolvimento de habilidades e
competências, de acordo com a BNCC.

Com o Britannica® Escola, o
aluno não corre o risco
de encontrar informações
incorretas ou até prejudiciais,
pois a busca ocorre entre
milhares de artigos adequados
a seu nível de compreensão e
com a qualidade garantida
pela Britannica.

Aprenda
O aluno aplica o que aprendeu
através de materiais
que abrangem temas como
português, matemática,
ciências e história.
Os jogos interativos foram
desenvolvidos para estimular o
raciocínio dos alunos e
para ajudá-los a aplicar o que
aprenderam na sala de aula.

Explore
Mapas interativos e vídeos do
Britannica® Escola permitem
que o aluno aprenda geografia
e viaje pelo mundo sem sair
da sala de aula! Cada mapa
utiliza a tecnologia Google
Maps para garantir a precisão,
além de dar acesso ao artigo
de cada país.

Conteúdo que estimula
a aprendizagem
A amplitude e a profundidade dos
conteúdos do portal Britannica® Escola
estimulam a aprendizagem em todas as
áreas do conhecimento. Os estudantes
podem explorar os conteúdos do
Britannica® Escola por palavra-chave,
ordem alfabética, biografias ou outras
categorias.

Britannica Escola

Recursos
disponíveis
no portal

Jogos educacionais
O Britannica® Escola tem jogos
educacionais que proporcionarão aos
alunos uma experiência de
aprendizagem enriquecedora e
divertida!
São 100 jogos interativos que
abordam vários assuntos dentro dos
seguintes temas: Ciências da
Natureza, Ciências Humanas,
Linguagens e Matemática.

Ambiente confiável
O aluno não corre o risco de
encontrar informações prejudiciais
porque todo o conteúdo do
Britannica® Escola foi especialmente
desenvolvido para o seu nível de
compreensão.
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Busca A-Z
Pesquisa por tema
Reino Animal
Descubra o Brasil
Notícias
Biografias
Atlas do Mundo
Dicionário
+ de 2.800 artigos
+ de 7.600 imagens e recursos multimídia
E muito mais!

Entre em
contato conosco
Nossa equipe de treinamento está pronta para
ajudar. Participe de nossas sessões de
treinamento online gratuitas ou agende
workshops personalizados para aprender a
incorporar esta e outras ferramentas digitais
em suas salas de aula.
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