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BEM-VINDO À BRITANNICA® DIGITAL LEARNING
Os melhores recursos digitais para a sua escola
Parabéns por escolher o Britannica Escola, o recurso digital de ensino e aprendizagem
desenvolvido especialmente para o Ensino Fundamental I. Disponibilizamos neste
documento o Guia do Usuário e o logotipo do produto, para que você possa incluí-lo no site
da sua escola e facilitar o acesso ao portal.
®

Também oferecemos sessões de treinamento online gratuitas para alunos, professores e
bibliotecários. Um de nossos especialistas mostrará o portal em detalhes e explicará como
usar todos os recursos disponíveis. Por favor, visite o nosso site para ver as sessões
disponíveis e cadastrar-se: http://britannica.com.br/Training-Pt.html
Colocamo-nos inteiramente à sua disposição caso tenha perguntas sobre o produto.
Atenciosamente,
Equipe Britannica
Encyclopædia Britannica, Inc.
325 N. LaSalle St, Suite 200
Chicago, IL 60654
11 3197.8039
latinamerica@eb.com
britannica.com.br
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SOLUÇÃO DIGITAL DE APRENDIZAGEM PARA OS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Enriqueça o aprendizado dos alunos do Ensino Fundamental com o material do
Britannica® Escola. O portal, desenvolvido junto com a Capes, incentiva a prática e o
domínio de conceitos ensinados na sala de aula.
AMBIENTE CONFIÁVEL PARA ALUNOS

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.

MATERIAIS DE APRENDIZADO

Além dos recursos disponíveis no portal, os professores têm acesso a uma série de atividades didáticas
vinculadas ao conteúdo do Britannica Escola. Essas atividades são uma ótima maneira de explorar novos
temas e reforçar conceitos aprendidos em sala de aula.

Os temas que podem ser trabalhados incluem:
Português: Rimas e Poesia
Ciências: Mamíferos e Plantas
História: Período Colonial
Geografia: Estados e Regiões

Encontre todas as atividades aqui: http://britannica.com.br/LessonPlans-Pt.html
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É HORA DE APRENDER COM A BRITANNICA
Através de atividades lúdicas, as crianças praticam os temas estudados na aula.
Vamos explorar:
Mapa interativo do mundo com vídeos de diversas regiões. É só clicar
na bandeira!
Vamos jogar:
O aluno brinca enquanto aprende as cores, os sons, as horas, os
números e muito mais!
Vamos ler:
As crianças aprendem novas palavras e praticam a leitura e a escrita
ao mesmo tempo!
Vamos desenhar:
Incentive a criatividade dos alunos com desenhos interativos!

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PORTAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busca A-Z
Pesquisa por tema
Reino Animal
Descubra o Brasil
Recursos multimídia
Notícias
Biografias
Atlas do mundo
Dicionário
+ de 2.800 artigos
+ de 7.000 imagens
E muito mais!

ESCOLA.BRITANNICA.COM.BR

GUIA DO USUÁRIO

PÁGINA INICIAL

Bem-vindo ao Britannica® Escola
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O Britannica Escola tem artigos de leitura fácil e referências apropriadas para alunos
do Ensino Fundamental I, além de contar com recursos de aprendizagem variados.
Escolha um tema que
deseja explorar.

Aqui você encontra jogos,
exercícios e outras
atividades divertidas para
complementar o que foi
ensinado em sala de aula.

Comece a sua busca na
parte superior da página.

Estimule a curiosidade das
crianças sobre os diferentes
animais e seus habitats.

O aluno aplica o que aprendeu
através de jogos interativos.

Com a ferramenta
Descubra o Brasil,
você e seus alunos
embarcam em uma
viagem por todo o
país!

Atualize-se com
notícias
relevantes para o
universo infantil.

Resultados da busca

Encontre imagens e vídeos
relacionados ao tema que
você está pesquisando.

Inicie aqui uma
nova busca.

BUSCA

Escolha um artigo para
iniciar a sua aventura
pelo conhecimento.

Com o Dicionário Houaiss Kernerman da
Língua Portuguesa, é mais fácil descobrir o
significado das palavras difíceis encontradas
durante uma pesquisa.
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ARTIGOS

Artigos enciclopédicos
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Você pode imprimir artigos e imagens, ou enviar por
e-mail os resultados de pesquisas, artigos, imagens,
vídeos e áudios. Além disso, pode adicionar artigos,
imagens e vídeos à seção Favoritos para acessá-los
mais tarde.

Compartilhe o artigo
via Google Sala de
Aula.

Artigos mais
extensos são
divididos em
seções. Clique em
qualquer seção
para visualizá-la.

Busca alfabética
Você pode procurar artigos em ordem alfabética.

DESTAQUES

Biografias
Se preferir, também pode pesquisar biografias em ordem alfabética.
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Reino Animal

DESTAQUES

Descubra os animais por grupo ou por habitat.

Aprenda sobre diferentes
tópicos importantes
relacionados aos animais.

Pesquise os animais em
ordem alfabética.

Videoteca
Você também pode encontrar vídeos em ordem alfabética.
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Atlas do mundo

Clique para ler o artigo
completo sobre o país.

DESTAQUES

Pesquise um
país específico.

Descubra o Brasil

Clique para ler o artigo
completo.
Amplie a área de busca
com um duplo clique ou
usando os botões + e -.

Jogos
O Britannica® Escola tem jogos educacionais que
proporcionarão a seus alunos uma experiência de
aprendizagem mais enriquecedora e divertida!
Os mais de 100 jogos interativos abordam vários
assuntos dentro dos seguintes temas: Ciências,
História, Matemática e Português.

Escolha uma das opções e
clique no tema que mais lhe
interessa.
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PESQUISA POR TEMA

Pesquisa por tema
Faça uma pesquisa mais
ampla sobre um tema.

Clique no
artigo para
aprender mais
sobre o tema.

Logotipo

Clique na imagem abaixo ou visite o nosso site:
http://britannica.com.br/Resources-Pt.html#logos

Widget de busca
Esta ferramenta especial permite a alunos e professores acessar o conteúdo do Britannica
Escola através do site de sua própria escola ou biblioteca. Para inserir o widget de busca
no site da sua instituição, basta pedir ao administrador que copie e cole o código abaixo.

<iframe src=”http://escola.britannica.com.br/sbox” frameborder=0 width=280 height=90
scrolling=no></iframe>

Copie este código e cole-o em seu site ou página.

LOGOTIPO E WIDGET

Para ajudar a promover o uso do Britannica® Escola na sua instituição, você pode usar
as imagens e logotipos que oferecemos. Acrescente-os ao site da sua escola para criar
links que facilitarão o acesso ao Britannica Escola.

INFORMAÇÕES
DE CONTATO
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