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A Britannica Digital Learning, uma divisão da Encyclopædia Britannica, 
Inc., tornou-se um fornecedor líder de conteúdos digitais para a educação 
após mais de 250 anos de atuação no setor editorial. O programa de TICs 
(Tecnologias da Comunicação e Informação) da Britannica une conteúdos de 
qualidade, ferramentas tecnológicas e formação de professores para criar 
uma solução de apoio educacional cujo objetivo principal é ajudar a elevar a 
educação no Brasil. 

Na Britannica Digital Learning acreditamos que os recursos tecnológicos, 
quando somados às habilidades dos alunos, possibilitam uma melhor 
compreensão dos temas desenvolvidos na sala de aula. Por isso trabalhamos 
com pedagogos e especialistas a fim de desenvolver produtos da mais alta 
qualidade para professores e alunos de todos os níveis escolares. Veja a seguir 
os produtos disponíveis para escolas.



Britannica® Escola é uma plataforma de aprendizagem
online desenvolvida com o Ministério da Educação

para enriquecer o aprendizado dos alunos
do Ensino Fundamental I. 

Enriqueça o aprendizado dos alunos do Ensino Fundamental com o material 
virtual do portal digital Britannica Escola. O portal, desenvolvido junto com a 
Capes/MEC, incentiva a prática e o domínio de conceitos ensinados na sala
de aula.

Britannica®
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Recursos disponíveis no portal:
• Busca A-Z
• Pesquisa por tema
• Reino Animal
• Descubra o Brasil

• Notícias
• Biografias
• Atlas do Mundo
• Dicionário

• + de 2.800 artigos
• + de 7.600 imagens e recursos

multimídia
• E muito mais!

BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA-ESCOLA 



Explore
Mapas interativos e vídeos exclusivos do Britannica 
Escola permitem que o aluno aprenda geografia e 
viaje pelo mundo sem sair da sala de aula! Cada 
mapa utiliza a tecnologia Google Maps para garantir 
a precisão, além de também incluir estatísticas e 
fotos de cada país.

Aprenda
O aluno aplica o que aprendeu através de 
materiais que cobrem temas como português, 
matemática, ciência e história. Os jogos interativos 
no Britannica Escola foram desenvolvidos para 
estimular a mente de cada aluno e para ajudá-los 
a aplicar o que aprenderam na sala de aula.  
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BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA-ESCOLA 

Leia
Com o  Britannica Escola, o aluno pratica a leitura 
por meio de exercícios formulados especialmente 
para a sua faixa etária, além de acessar milhares 
de artigos fáceis e informativos.

Pesquise
Com o Britannica Escola, o aluno não corre o 
risco de encontrar informações incorretas ou 
até prejudiciais, pois busca entre os milhares de 
artigos escritos especialmente para o seu nível 
de compreensão, com a qualidade garantida da 
Britannica.

 Pesquise Aprenda Explore        Leia
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As narrativas digitais permitem aos educadores 
aproveitar o interesse dos alunos pela mídia e 
por temas que os entusiasmam. Através de 
projetos de vídeo, os professores podem 
alcançar metas de aprendizado e avaliar o 
domínio dos estudantes em relação aos 
conteúdos ensinados, bem como ajudá-los a 
encontrar sua voz própria, ao mesmo tempo em 
que incentivam o desenvolvimento e uso de 
habilidades práticas.

Adotado por instituições de ensino em 10 
países, o LumieLabs apresenta milhões de 
clipes livres de direitos autorais e uma 
ferramenta de edição baseada na nuvem, fácil 
de usar. A plataforma proporciona um ambiente 
seguro para o armazenamento e 
compartilhamento de vídeos, além de 
funcionalidades que permitem aos professores 
atribuir projetos a seus alunos.

O LumieLabs é a 
plataforma da 
Britannica que ajuda 
os alunos dos Ensinos 
Fundamental e Médio 
a criar narrativas 
digitais através de 
vídeos. Com projetos 
alinhados ao currículo 
escolar e uma enorme 
variedade de recursos 
multimídia livres de 
direitos autorais, o 
LumieLabs oferece 
uma nova maneira de 
aprender.

Um membro da família 

Segundo 
professores, o 
uso de vídeos:

∙ Amplia a
motivação dos
alunos em
 66%.

∙ Aumenta o
interesse dos
estudantes em
 42%.

NOVIDADE!

FONTE: Relatório “The Impact of Broadcast and Streaming Video in Education: What the Research Says and How Educators and Decision Makers Can Begin to Prepare for the Future”

BRITANNICA.COM.BR/LUMIELABS
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BRITANNICA.COM.BR/LUMIELABS
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Características

Coleção multimídia livre de direitos autorais 
Com milhões de clipes liberados para uso educacional e milhares de 
arquivos de áudio elaborados pelos melhores produtores e artistas, o 
LumieLabs possibilita a criação de vídeos com qualidade profissional.

Projetos práticos e criativos
A ampla variedade de projetos inclui vlogs, documentários, reportagens, 
tours virtuais e outras atividades que estimulam o desenvolvimento de 
habilidades práticas.

Ferramentas de compartilhamento
Os vídeos podem ser salvos e compartilhados entre alunos, dentro de 
uma turma específica ou com a instituição como um todo, sempre em um 
ambiente seguro.

Edição intuitiva
A avançada ferramenta de edição é simples de usar, permitindo 
aos educadores concentrar-se no conteúdo que desejam ensinar e nas 
habilidades que pretendem trabalhar através das narrativas digitais.

Ferramentas de administração
Baseada na nuvem, a plataforma é confiável e fácil de 
acessar. Os administradores podem visualizar todos os vídeos em 
um painel de controle, dispondo de um ambiente privado e seguro.

O LumieLabs é o único produto 
de vídeo disponível no mercado 
que foi criado para atender aos 
alunos dos Ensinos Fundamental 
e Médio. Os projetos foram 
desenvolvidos por especialistas e 
podem ser buscados por 
currículo, ano escolar ou assunto.

Com o LumieLabs, os alunos 
podem criar histórias e 
compartilhá-las, bem como 
interagir com os vídeos dos 
colegas em um ambiente seguro. 

Estimule o interesse 
dos alunos

Apoie iniciativas de 
aprendizado personalizadas

Revolucione a alfabetização 
midiática 

Incentive os alunos a 
expressar-se

Solução pensada 
especialmente para 
a sala de aula

Criatividade centrada no 
aprendizado

Através de uma ferramenta de 
edição intuitiva e de um conjunto 
de recursos multimídia sem 
igual, a plataforma permite aos 
estudantes concentrar-se na 
criação de histórias digitais, 
favorecendo o aprendizado.

Colaboração 
entre alunos
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Britannica®

Britannica® School oferece 
fácil acesso aos vastos 
recursos da Encyclopædia 
Britannica em um único portal 
digital. Alunos e professores 
têm acesso a milhares de 
artigos, imagens, vídeos, 
e-books, dicionários, websites
recomendados e muito mais!
É um recurso abrangente e
fácil de usar que engloba,
em inglês, todos os aspectos
do aprendizado, seja para
ajudar o professor a completar
seu plano de aula, ou como
referência para o aluno
completar seu dever de casa.

Plataforma digital de ensino e aprendizagem
em inglês, ideal para todos os níveis escolares.

BRI TAN N ICA . E S / E S / SCHO OL
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BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA-SCHOOL



 ∙ Milhares de artigos 
 ∙ Planos de aula 
 ∙ Atividades interativas
 ∙ Componentes 
multimídia 

 ∙ Guias de estudo 

 ∙ Imagens
 ∙ Vídeos
 ∙ E-books
 ∙ Dicionários 
 ∙ Websites  
recomendados

Recurso completo
Esta coleção exclusiva de recursos interativos 
em inglês foi desenvolvida por especialistas e 
pedagogos para fornecer aos professores e alunos 
um portal educativo completo que enriquece suas 
atividades escolares. 

O portal permite acesso a:

Ferramentas para ajudar no ensino
Aproveite a ferramenta para planejamento de aulas, os guias de estudos e os exercícios interativos para 
complementar o ensino interdisciplinar. 

Útil para todos
A interface atualizada e atraente do portal permite a transição entre os módulos de ensino (Básico, 
Fundamental, Médio) de maneira fácil e segura, de acordo com os diferentes níveis de compreensão dos 
alunos. Conteúdo confiável e relevante para cada nível do aprendizado. 

Experiência virtual personalizada
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 para o português através 
do tradutor instantâneo. O aluno pode também reforçar o seu aprendizado de inglês usando o recurso de 
leitura em voz alta. 

9

Apoio abrangente para usuários
O Britannica School oferece programas de capacitação, 
seminários online e suporte ao cliente para que seus 
usuários aproveitem ao máximo os recursos disponíveis 
no portal. 

Acesso universal
Desfrute da mesma experiência virtual em qualquer aparelho conectado à 
internet. A tela se ajusta automaticamente ao tamanho do aparelho para 
garantir a melhor visualização! 

SCHO OL . E B . COM BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA-SCHOOL
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SOLUCIONES DIGITALES PARA LOS COLEGIOS

BRI TAN N ICA . E S / E S / I MAG E QUE S T

Vários fornecedores renomados juntaram-se à 

Britannica para oferecer a melhor e mais ampla 

coleção de imagens para o segmento educacional. 

ImageQuest fornece acesso seguro e rápido a 

imagens de alta qualidade em todos os temas e 

para todas as idades.

10

Mais de 3 milhões de imagens
para enriquecer as atividades educativas.

Seventeen Arch Bridge; Charles Bowman / Robert Harding World Imagery / Universal Images Group (‘UIG’). PNG Tribesman; Jodi Cobb / National Geographic Society / UIG. Shanghai, China; ADAM HART-DAVIS / SCIENCE PHOTO LIBRARY / UIG. Child 
Labour / USA 1913; Girl in a Spinning Mill; akg-images / UIG. Pyramid silhouetted at sunset; Peter Groenendijk / Robert Harding World Imagery / UIG. Pacific Harbor Seal; Superstock / UIG. James Cook; SHEILA TERRY / SCIENCE PHOTO LIBRARY / 
UIG. Space Shuttle; Michael Nagle / Getty Images News / Getty Images / UIG. Hippopotamus; James Hager / Robert Harding World Imagery / UIG. Wreck of the WWII seaplane; Michael Pitts / Nature Picture Library / UIG. The Sinking of the Lusitania; 
Lebrecht / UIG/ UIG. Santorini; Neil Emmerson / Robert Harding World Imagery / UIG. Red shanked douc langur; Matthew Maran / Nature Picture Library / UIG. Emu; Barry Bland / Nature Picture Library / UIG. Five emus; Medford Taylor / National 
Geographic Society / UIG. Mornington Wildlife Sanctuary; Auscape / UIG. Fiddlers Ferry power station; Christopher Furlong / Getty Images News / Getty Images / UIG.

Britannica

RECURSOS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO
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BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA- IMAGEQUEST
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Acesso fácil e rápido
Com imagens de diversos temas 
organizadas por assunto, você não precisa 
mais perder tempo vasculhando a internet. 
Cada imagem (150 DPI) vem com dados 
completos, incluindo a fonte e os direitos 
autorais. Todas as imagens podem ser 
baixadas, impressas, salvas em uma pasta 
virtual ou enviadas por email. 

Imagens das melhores coleções 
Empresas como Bridgeman Art Gallery, Dorling 
Kindersley Images, Getty Images, National 
Portrait Gallery of London, National Geographic 
Society e outros fornecedores importantes de 
imagens juntaram-se à Encyclopædia Britannica 
para oferecer a melhor e mais ampla coleção 
de imagens para o segmento educacional. 
ImageQuest permite que seus usuários tenham 
acesso a milhões de imagens de 60 fornecedores 
com uma única assinatura. 

Disponível em inglês, espanhol, português, francês, japonês, turco e galês 

Painting sold in Pelourinho / Godong  / UIG

Toco toucan, Ramphastos toco, Brazil / Mike Lane / NHPA / Photoshot / Universal Images Group

Projetos mais bonitos*

Enriqueça o aspecto visual de qualquer projeto 
escolar! Todas as imagens no ImageQuest foram 
liberadas pelos autores para uso estritamente 
educacional. Elas são perfeitas para planos 
de aula, trabalhos de casa, lousas interativas, 
relatórios, websites escolares, jornais, folhetos, 
boletins e muito mais!

Sundew carnivorous plant leaf, SEM / POWER AND SYRED / SCIENCE PHOTO LIBRARY / Universal Images Group

RECURSOS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO

BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA- IMAGEQUEST

*Todas as coleções e imagens disponíveis no ImageQuest estão sujeitas 
a mudanças sem aviso prévio.
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Britannica®

Acesso imediato aos títulos digitais da Britannica.

Os títulos mais populares da Britannica agora disponíveis em formato eletrônico. 

Esta nova coleção de mais de 1.350 títulos crescerá 
a cada ano para garantir uma grande variedade de 

recursos confiáveis e de alta qualidade.

Conteúdo para todos
Confira a ampla variedade de livros 
sobre artes, geografia, história, religião, 
ciência, esportes e muito mais! Os 
E-Books são um recurso indispensável
para alunos de todas as idades!

Acesso fácil
Acesse os E-Books em qualquer aparelho conectado à 
internet, como computador, tablet ou smartphone. Ou, se 
preferir, baixe os E-books para serem lidos offline.

RECURSOS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO

ESCANEIA O 
CÓDIGO QR

BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA-EBOOKS
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BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA-LAUNCHPACKS

Britannica®

Não perca mais tempo procurando 
conteúdo de alta qualidade para suas 
aulas. Utilize o LaunchPacks, o 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, 
projeto ou trabalhos escolares.

Pacotes de conteúdo digital de alta qualidade preparados por 
especialistas para suas aulas de Ciências Naturais e 

Ciências Humanas

 ∙ Busca por ano escolar ou assunto – Faça 
pesquisas rápidas em todo o conteúdo de alta 
qualidade, de acordo com suas necessidades.

 ∙ Personalizável – Adicione ou exclua conteúdo, 
tome notas ou faça upload de seu próprio 
material e compartilhe-o com professores e 
alunos.

Funções do site:

 ∙ Acesso direto ao Britannica School* 
– Explore ainda mais conteúdo
sobre todos os temas escolares!
*Requer uma assinatura adicional.

ESCANEIE O 
CÓDIGO QR
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Britannica®

A melhor coleção de recursos digitais para trabalhos
acadêmicos disponível em um site fácil de usar! 

Britannica Academic oferece 
acesso rápido e fácil a um 
conteúdo completo e da mais alta 
qualidade. O portal disponibiliza 
uma combinação excelente de 
diferentes tipos de conteúdo 
em inglês, ideais para qualquer 
trabalho acadêmico. Usuários do 
Britannica Academic têm acesso a 
milhares de artigos da prestigiada 
Encyclopædia Britannica, 
dicionários da Merriam Webster, 
jornais, revistas da EBSCO, 
recursos multimídia e muito mais!

BRI TAN N ICA . E S / ACADE M IC

 ∙ Mais de 15.000 artigos novos
 ∙ Milhares de tabelas e gráficos
 ∙ Mais de 5.000 imagens
 ∙ Centenas de vídeos e muito mais!

O Britannica Academic é constantemente 
atualizado. A cada ano a equipe editorial 
acrescenta:

Conteúdo constantemente 
atualizado

RECURSOS DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO

BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA-ACADEMIC
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Britannica Academic conta com uma das 
maiores redes de colaboradores e editores, 
que oferecem conteúdo continuamente 
atualizado e relevante. Dentre os 
colaboradores, destacam-se vencedores 
de prêmios Nobel e Pulitzer, presidentes 
de vários países, bem como acadêmicos e 
especialistas reconhecidos mundialmente. 
Isso garante um conteúdo completo e 
confiável. A maioria do conteúdo no portal 
foi desenvolvida exclusivamente para 
a Britannica e não está disponível em 
nenhuma outra fonte externa. 

 ∙ Encyclopædia Britannica®

∙ Dicionário e tesauro Merriam-Webster
 ∙ Revistas EBSCO
 ∙ Analista de dados estatísticos
 ∙ Notícias da BBC e do New York Times
 ∙ Mais de 100 mil sites externos
recomendados - e muito mais!

Recursos disponíveis no portal: 

 ∙ Design responsivo: funciona em qualquer 
aparelho conectado à internet. 

 ∙ Acesso ao Britannica ImageQuest®: acesso 
a milhões de imagens relacionadas 
diretamente à sua pesquisa.

 ∙ Artigos novos e atualizados: lista 
atualizada em tempo real. 

Novas características!

 ∙ CAPES
 ∙ Harvard University
 ∙ Princeton University
 ∙ Stanford University
 ∙ Universidad de Monterrey
 ∙ Universidad del Norte
 ∙ Universidad del Rosario
 ∙ UNAM
 ∙ Yale University

Utilizado pelas melhores 
instituições de ensino
do mundo:

e muitas outras!

BRITANNICA.COM.BR/BRITANNICA-ACADEMIC
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