
Inove no ensino de Ciências Humanas com 
estes pacotes de recursos prontos para usar!

packs.eb.com
™



Bem-vindo ao Britannica LaunchPacks: Ciências Humanas
Economize tempo no planejamento das aulas e torne suas atividades escolares mais produtivas com estes 
pacotes de recursos prontos para usar. Cada pacote é especialmente preparado para adequar-se às 
necessidades de professores e alunos. O Britannica LaunchPacks: Ciências Humanas reúne 2.000 pacotes 
de conteúdo atual, confiável e relevante, dispostos em uma interface simples que facilita a busca. Cada 
pacote abrange um tema específico e apresenta uma ampla variedade de artigos, imagens, vídeos e fontes 
primárias. O material reunido no LaunchPacks é ideal para ser usado em lições, atividades em sala, projetos 
e outros trabalhos escolares.
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Pesquise por categoria ou 
palavra-chave.

Pesquise por ano de 
ensino. 

Escolha dentre os vários 
tipos de recursos: artigos, 
materiais multimídia e 
fontes primárias.

Mude facilmente para o 
LaunchPacks: Ciências 
Naturais.
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Ajuste o nível de leitura 
de cada artigo.

Compartilhe os pacotes através 
de links ou por email.

Encontre conteúdo para diferentes 
anos de ensino dentro de cada 
pacote.

NAVEGUE PELO LAUNCHPACKS
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Todos os pacotes de recursos podem ser 
personalizados. (Para isso, é necessário fazer 
login em sua conta do LaunchPacks.)

Clique na estrela para salvar um pacote 
como favorito e acessá-lo facilmente mais 
tarde. 

Adicione seus próprios arquivos ou 
links de outras fontes.

Salve ou delete as mudanças 
que fizer em qualquer pacote.

Remova recursos 
que não irá utilizar.

Mude o nome do pacote da 
maneira que preferir.

Acrescente comentários 
para cada item de um 
pacote.

PERSONALIZE O LAUNCHPACKS
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Você pode fazer suas próprias anotações nos artigos da Britannica e incluir, por exemplo, questões, notas de 
vocabulário ou evidências que ajudem a sustentar um argumento. Simplesmente realce o texto e escolha o 
tipo de anotação no menu. Você também pode baixar o artigo anotado ou apagar as anotações que desejar. 
Veja mais detalhes abaixo!

Escolha entre os modos 
de leitura (Read) e de 
anotação (Annotate).

Cada tipo de anotação tem 
uma cor diferente.

INCLUA ANOTAÇÕES NOS ARTIGOS
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Para usar as diferentes cores, realce o texto, 
clique no ícone do lápis, escolha o tipo de 
anotação no menu e digite o que desejar.

Consulte as anotações classificadas 
por cor no lado direito da tela.

Clique aqui para baixar o artigo 
anotado e salvá-lo em seu aparelho.
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PROGRAME O USO DO LAUNCHPACKS

Você pode planejar o uso do LaunchPacks com 
antecedência! Para começar, é só clicar neste ícone. 
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Quer usar um pacote sobre um tema 
específico mais tarde? Simplesmente o 
arraste até a data que desejar. Perto da 
data, você receberá um lembrete e um link 
de acesso ao pacote.
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Para criar sua conta no LaunchPacks, clique em 
“Sign In”, no canto superior direito da página, 
depois clique em “Create an Account”.
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CRIE SUA CONTA NO LAUNCHPACKS

Os pacotes podem ser arranjados 
em ordem alfabética ou cronológica.

Após fazer o login em sua conta, clique em 
“My LaunchPacks” para acessar os pacotes 
que você personalizou ou salvou.

Preencha o formulário com as 
informações solicitadas. Escolha 
entre “Student” ou “Educator”, 
depois clique em “Create Account”. 
Agora você pode personalizar seus 
pacotes de recursos!
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Nossa equipe de treinamento está pronta para ajudá-lo.
Descubra como incorporar esta e outras ferramentas digitais em sua sala 
de aula participando de nossas sessões de treinamento online gratuitas 

ou marcando uma sessão especial para sua escola.




