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O Britannica School é o portal digital em inglês que oferece acesso aos
vastos recursos da Encyclopaedia Britannica. Nossa equipe editorial,
composta por respeitados especialistas, criou conteúdos em três níveis
diferentes para apoiar os alunos em todas as etapas do aprendizado.
Clique em cada um dos três níveis para acessar a respectiva página inicial.
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Elementary School (Ensino
Fundamental I)
O nível Elementary School foi criado tendo em mente os alunos mais jovens. As
cores vibrantes e as imagens atraentes chamam a atenção das crianças. A página
inicial é o local perfeito para buscar tópicos para aulas e debates.

Recursos e seções
As diversas seções da página inicial
permitem explorar o conteúdo
livremente. Os alunos podem fazer um
tour virtual com o World Atlas,
descobrir tudo sobre os animais na
seção Animal Kingdom ou testar seus
conhecimentos respondendo aos
quizzes.

Britannica Fundamentals
O Britannica Fundamentals foi projetado
para alunos da pré-escola até o segundo
ano do Ensino Fundamental. Esta
experiência de aprendizado interativo
traz atividades ligadas às diferentes
áreas de estudo, em um ambiente
seguro e divertido.
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Middle School (Ensino
Fundamental II)
No nível Middle School , o conteúdo e o design foram adaptados para atender a
alunos um pouco mais velhos, enquanto os recursos podem ser usados de maneira
similar – para inspirar curiosidade, estimular o debate e incentivar a pesquisa.
Recursos adicionais incluem a seção Primary Sources , um conjunto de fontes
primárias que traz relatos em primeira mão sobre eventos e períodos da história.

Geografia mundial

Fontes primárias

Encontre fatos e estatísticas sobre
qualquer país com as ferramentas
Compare Countries e World Atlas .
Esses recursos fornecem informações
confiáves e periodicamente atualizadas.

O uso de fontes primárias e secundárias
é essencial para o sucesso de qualquer
projeto de pesquisa. Com o recurso
Primary Sources, os alunos têm acesso
direto a cartas, discursos e outros
materiais que os ajudarão a enriquecer
suas pesquisas.
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High School (Ensino Médio)
O conteúdo do nível High School é voltado a alunos do Ensino Médio e além.
Recursos como Flash Facts (fatos rápidos sobre temas variados) e In Their Words
(frases de personalidades notáveis) são ótimas maneiras de incentivar o
pensamento crítico e promover debates produtivos. O feed de notícias inspira os
alunos a inteirar-se de questões atuais e considerar perspectivas globais.

Imagens e vídeos
Com uma ampla coleção de recursos
multimídia de alta qualidade, os alunos
podem complementar pesquisas e
ampliar o entendimento dos mais
diversos assuntos. Esse conteúdo
abrange cada aspecto do currículo,
desde arquitetura até processos
biológicos, passando por tecnologia.

Biografias
Esta seção é o ponto de partida perfeito
para quem deseja pesquisar sobre
personalidades de determinado período
ou de áreas de atuação específicas. A rica
coleção de biografias da Britannica é
compilada de maneira objetiva,
concentrando-se nos fatos.
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Resultados de pesquisa
Diferenciação pedagógica
Inclua a diferenciação
pedagógica em sala de aula
de maneira simples e rápida.
Selecione o nível do
conteúdo de acordo com as
habilidades dos alunos.

Mais recursos
Nos três níveis, o menu More
dá acesso a uma ampla
variedade de materiais para
apoiar pesquisas, tais como
revistas da EBSCO, sites
complementares (Web's Best
Sites) e fontes primárias
(Primary Sources).

Filtros de conteúdo
Os alunos podem filtrar o
conteúdo por tipo de recurso –
artigos, imagens ou vídeos – ou
clicar no menu More para
encontrar materiais
complementares.
Recursos multimídia
Desperte o interesse dos
alunos através de vídeos e
imagens de alta qualidade.
Esses recursos podem ser
usados como ponto de partida
para aulas ou debates.
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Ferramentas da página do
artigo
Favoritos

Citações

Leitura em voz alta

Clique no ícone da estrela
para salvar um artigo como
favorito ou adicioná-lo a
um Resource Pack (pacote
de recursos). Esta é uma
ótima maneira de organizar
pesquisas e planejar
atividades.

Esta ferramenta permite gerar
automaticamente a citação da
fonte, em concordância com
padrões acadêmicos. Isso
garante que o processo seja o
mais simples possível para todas
as idades.

Use esta ferramenta para
ouvir o texto lido em voz
alta, ao mesmo tempo em
que as palavras são
destacadas na tela.

Dicionário
O Britannica School apoia leitores
em desenvolvimento e incentiva o
aprendizado independente. Ao dar
duplo clique em qualquer palavra
de um artigo, os alunos podem ver
a definição da palavra e ampliar
seu vocabulário.

Desafio
Aos alunos que estiverem preparados para o
desafio, você pode sugerir a leitura de conteúdo em
níveis mais avançados. Além disso, a seção Related
abre novas possibilidades de expandir pesquisas e
fazer conexões significativas entre conteúdos.
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Compartilhamento de
conteúdo
Envie artigos, imagens, vídeos e até mesmo suas pesquisas do Britannica School
para seu email ou outras contas online.

Email
Em qualquer página de artigo, clique no
ícone Send to e depois em Email. No
caso de imagens ou vídeos, você pode
clicar diretamente no ícone do email.

Google Classroom
Crie tarefas ou faça perguntas usando o
conteúdo da Britannica no Google Classroom.
Para compartilhar conteúdos via Google
Classroom, clique primeiro no ícone Send to,
na barra de ferramentas da página do artigo.

Microsoft Teams
Se você tem uma conta
no Microsoft Teams, pode
compartilhar links de
conteúdos do Britannica
School em seu chat ou
com suas turmas e
grupos. Clique no ícone
do Microsoft Teams (para
artigos, clique primeiro
em Send to) e siga as
instruções.

Google Drive
Salve um artigo no Google Drive para
uso futuro ou offline. Clique em Send to
e depois no ícone do Google Drive.
(Dica: procure a pasta Britannica dentro
do Google Drive.)
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Conta pessoal
Abra uma conta pessoal em My Britannica . Siga estas etapas para criar sua conta.

Clique em Sign in na
parte superior da tela,
à direita.

Em seguida, clique em Create an
account para se registrar.

Preencha os campos obrigatórios.

Clique em OK para terminar.
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Conta pessoal
My Britannica é a sua conta pessoal dentro do Britannica School. Com ela,
educadores e estudantes podem visualizar conteúdos favoritos e organizá-los
em Resource Packs .

Na seção Notes é possível criar instruções personalizadas ou anotações para
cada parte do conteúdo, o que torna os pacotes uma ferramenta valiosa para
atividades de casa digitais.
Como os professores podem usar
os Resource Packs ?

Como os alunos podem usar os
Resource Packs ?

Reúna em um mesmo pacote todo o
conteúdo relevante para determinada
aula ou projeto. Faça upload de seus
próprios materiais, salvando-os junto
com o conteúdo da Britannica. A seção
Notes também ajuda no planejamento.

Os alunos podem organizar suas pesquisas
criando pacotes para salvar o material
favoritado. Para auxiliar no entendimento do
conteúdo, eles podem escrever resumos de
pontos-chave na seção Notes. Como forma
de demonstrar seu progresso, podem
compartilhar os pacotes com os professores.
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Alinhamento ao currículo
O conteúdo do Britannica School se alinha a diversos currículos internacionais.
Na seção Educators, você encontra uma ferramenta que mostra como os
artigos do Britannica School atendem às metas de cada currículo.

Como encontrar conteúdos
alinhados ao currículo
Selecione o currículo, o assunto e o
nível para ver todo o material da
Britannica que corresponde a essa
seleção. Isso garantirá que suas aulas e
projetos atinjam todas as metas
necessárias.

Interdisciplinaridade
Identifique facilmente oportunidades
para trabalhar a interdisciplinaridade em
suas aulas.
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Inglês como segunda língua
Dicionário

Níveis de leitura

Em artigos, dê um duplo
clique em qualquer palavra
para ver sua definição.

Ajuste a dificuldade dos
artigos escolhendo entre os
três níveis.

Leitura em voz alta
Clique no ícone Play para
ouvir a versão em áudio de
qualquer artigo.

Incentivo ao
aprendizado de inglês
O Britannica School tem
uma série de ferramentas de
apoio a quem está
aprendendo inglês.

Tradução
Para ajudar quem tem o inglês como segunda língua a
desenvolver suas habilidades de compreensão, o
Britannica School oferece a tradução de artigos para
mais de cem idiomas. Basta clicar no ícone Translate
(globo terrestre) e escolher o idioma.

Nome de usuário
Senha
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