
Bem-vindo ao Britannica Escola Online para o 
Ensino Fundamental.
www.capes.britannica.com.br

O Britannica Escola Online tem artigos de leitura fácil e referências apropriadas para a faixa etária, além de 
materiais de aprendizagem. É ideal para alunos do ensino fundamental.
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PÁGINA INICIAL

BUSCA
Digite uma palavra 
ou frase e clique IR.

MUNDO 
ANIMAL
Aprenda mais 
sobre os diferentes 
animais. Todos os 
dias você terá a 
oportunidade
de explorar 
informações de um 
animal diferente.

GEOGRAFIA
Com a ferramenta Descubra o Brasil você 
embarca em uma viagem por todo o Brasil!

PESQUISA 
POR TEMA

Escolha um tema 
que deseja explorar.

MATERIAIS DE
APRENDIZADO

Aqui você encontra 
jogos, exercícios e
outras atividades 

divertidas para
complementar o que 
aprendeu em sala de 

aula.

REDE DE 
NOTÍCIAS 

PARA ALUNOS
Atualize-se com as 

notícias escritas para 
crianças. 

http://capes.britannica.com.br
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RESULTADOS DA BUSCA

BUSCA
Inicie aqui uma 
nova busca.

ARTIGOS DA 
ENCICLOPÉDIA
Escolha um artigo 
para iniciar a sua 
aventura pelo 
conhecimento.

MULTIMÍDIA
Desfrute de milhares 

de vídeos, imagens 
e animações. Clique 
em multimídia para 

ver mais opções.
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ARTIGOS ENCICLOPÉDICOS

ÍNDICE DESTE 
ARTIGO
Artigos mais 
extensos são 
divididos em seções 
separadas. Clique 
em qualquer seção 
para visualizá-la.

MAIS
INFORMAÇÕES

Clique nos links 
para acessar mais 

informações 
relacionadas ao 

tema.

ÁREA DE 
PESQUISA

Clique em Abrir 
Área de Pesquisa para 
acessar informações 

que você já salvou 
anteriormente.

SALVE A SUA 
PESQUISA

Clique em Área de 
Pesquisa para salvar 

o artigo, foto ou 
vídeo no seu espaço 

de trabalho. Assim 
será mais fácil voltar 

aos materiais do 
assunto que você 
está pesquisando.
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PESQUISA POR TEMA

PESQUISA 
POR TEMA
Faça uma pesquisa 
mais ampla sobre 
um tema.

DICIONÁRIO
Com o Dicionário 

Houaiss Kernerman 
da Língua Portuguesa 

ficou mais fácil 
encontrar o significado 

das palavras difíceis 
encontradas durante 

uma pesquisa.

ARTIGOS
RELACIONADOS 

AO TEMA
Clique no artigo para 
aprender mais sobre 

o tema.
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MATERIAIS DE APRENDIZADO

LIÇÕES INTERATIVAS
Lições audiovisuais chamarão a

atenção das crianças mais curiosas!

TEMAS
Clique no tema
para acessar as

lições interativas.
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