
Plataforma digital de ensino e aprendizagem
para todos os níveis escolares



Ambiente atrativo e fácil de usar para professores 
e alunos

SUPORTE DE ENSINO 
PARA TODOS OS NÍVEIS 

ESCOLARES

ACESSO UNIVERSAL

INTERATIVIDADE COM 
OBJETIVOS DE ENSINO 

CLARAMENTE DEFINIDOS

Com vários recursos disponíveis em um único portal, 
o Britannica School reduz a necessidade de 
consultar diferentes bases de dados. É uma 
ferramenta útil para um planejamento mais eficiente. 
Promove o desenvolvimento da leitura e vocabulário; 
aprimora o uso de meios digitais e a elaboração de 
pesquisas; e estimula o pensamento racional e 
crítico em todas as disciplinas escolares.

Promove a equidade entre todos os alunos, 
independentemente de seus níveis de 
compreensão individuais.

Ajuda o aluno a  utilizar a tecnologia no aprendizado 
de maneira confiável e segura. Otimiza o tempo de 
planejamento dos professores para assim incentivar 
mais criatividade, colaboração e consistência no 
ensino. 

Permite que os estudantes dediquem mais tempo 
ao estudo com flexibilidade, já que o portal pode ser 
acessado em qualquer lugar.

CONTEÚDO CONFIÁVEL E 
FÁCIL DE INCORPORAR AO 

PLANEJAMENTO DIÁRIO



CONTEÚDO CONFIÁVEL E 
FÁCIL DE INCORPORAR À 

SALA DE AULA

A interface atualizada e atraente do 
portal facilita a transição entre os 
módulos de ensino (Fundamental I, II e 
Médio), de acordo com os diferentes 
níveis de compreensão dos alunos. 
Conteúdo confiável e relevante para 
cada nível do aprendizado.

INTERATIVIDADE COM 
OBJETIVOS DE ENSINO 

CLARAMENTE DEFINIDOS

O portal permite que o aluno 
personalize a sua experiência virtual, 
já que pode escolher o nível de 
dificuldade de leitura dos artigos. 
Todo o conteúdo escrito pode 
ser traduzido ao português por 
meio do tradutor instantâneo. O 
aluno pode também reforçar o seu 
aprendizado do inglês usando o 
recurso de leitura em voz alta.

SUPORTE DE ENSINO PARA 
TODOS OS NÍVEIS ESCOLARES

O Lesson Plan Builder, ferramenta 
proprietária do Britannica School, 
facilita o desenvolvimento de planos 
de aula para o professor. Esta 
ferramenta versátil e fácil de usar 
permite construir passo a passo 
planos de aula completos para o 
ensino do inglês, por meio de 
uma abordagem interdisciplinar, com 
conteúdo das matérias que os 
alunos já estão aprendendo em 
português.
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Aprendizado com a vantagem digital
Conteúdo confiável e fácil de incorporar ao planejamento diário.

Suporte de ensino adaptado aos diferentes níveis de compreensão. 

 Interatividade com objetivos de ensino claramente definidos.

Acesso universal: use a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer aparelho!

Suporte abrangente para professores: planos de aula, capacitação e muito mais!




