NOVIDADE
Economize tempo e incentive
pesquisas mais produtivas em
suas aulas de Ciências Naturais e
Ciências Humanas
Cerca de 3.900 pacotes de conteúdo digital em
inglês preparados por especialistas para
facilitar o planejamento das suas aulas.

Não perca mais tempo procurando conteúdo de alta qualidade para suas aulas. Utilize o LaunchPacks, o novo produto
da Britannica indispensável para professores! Através de uma interface flexível e personalizável, você terá acesso a
cerca de 3.900 pacotes de conteúdo que darão vida aos seus planos de aula. Cada pacote no LaunchPacks é dedicado
a um tema específico e tem uma ampla variedade de conteúdo em inglês - por exemplo, artigos, imagens, vídeos e fontes
primárias. É o recurso ideal para aulas, projetos ou trabalhos escolares.

FUNÇÕES DO SITE

BENEFÍCIOS

Cada pacote está vinculado ao currículo de estudos americano,
com a opção de busca por ano escolar ou assunto.

Você não perde mais tempo procurando conteúdo de alta
qualidade para suas aulas.

A complexidade do conteúdo e a variedade de recursos em cada
pacote são cuidadosamente preparadas por especialistas para
adequar-se a cada nível de ensino.

Permite que o professor adapte o ensino às diferentes
necessidades de cada aluno, incluindo aqueles que precisam
praticar mais a leitura e a compreensão do inglês.

Personalizável: adicione ou elimine conteúdo, inclua anotações
ou faça upload de material externo para compartilhar com a
turma.

A interface flexível permite personalizar cada pacote da
maneira mais alinhada às suas metas curriculares e aos seus
planos de aula.

Com cerca de 3.900 pacotes alinhados ao currículo de ensino americano, em um
site flexível e fácil de usar, o LaunchPacks é a ferramenta ideal para o professor
que quer economizar tempo e agilizar o planejamento de aulas!
Busca por ano escolar ou assunto

Vários tipos
de recursos
disponíveis
em cada
pacote

Busca por palavra-chave

Você pode editar cada pacote de acordo com suas necessidades
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