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Acompanhe a série de vantagens e 
benefícios que a Biblioteca Virtual 

da Pearson oferece para sua 
instituição de ensino.

Você escolhe de que 
forma quer utilizar 
a Biblioteca Virtual 
da Pearson. Um dos 

diferenciais é que ela 
está disponível para 

desktop, tablet e 
smartphones. Ou seja, 

dependendo da situação 
ou da sua necessidade, 
você acessa pelo meio 

que for mais adequado.

O acervo da Biblioteca 
Virtual da Pearson 
também está entre 

seus diferenciais. São 
mais de oito mil e-books 
disponíveis em diversas 

áreas do conhecimentos. 
Os usuários podem acessar 

a qualquer momento, 
onde e quando quiserem, 
durante 24 horas por dia e 
nos sete dias da semana.

O usuário também pode, 
a qualquer tempo, refinar 

sua busca usando os filtros 
especiais que ficam à 

disposição. Deste modo, é 
possível explorar as obras 

que melhor atendam as 
necessidades de cada um, 
de forma mais assertiva e 
alinhada com os objetivos 

de estudo.

Os cartões de estudo são 
ainda uma técnica muito 
adotada por quem almeja 

obter bons resultados 
em provas e testes em 

geral. Eles organizam os 
conteúdos e conceitos 
relacionando-os num 

sistema de perguntas e 
respostas. É um método 

que garante maior 
absorção do conhecimento.

Os recursos da plataforma podem 
ser acessados, por exemplo, pelas 

pessoas que têm problemas de 
visão parciais e totais, como 

cegueira, glaucoma e daltonismo. 
A ferramenta atende, também, 

quem tem dificuldade de 
usabilidade, como deficientes 
intelectuais e de mobilidade.

Trata-se de um sistema 
completo, que foi 

desenvolvido com o objetivo 
de promover e alavancar 
o hábito da pesquisa e da 

leitura, potencializando assim 
as habilidades e competências 
dos usuários em sua jornada 

do conhecimento.

O sistema de busca avançada 
também contribui para que o usuário 

ganhe tempo. Afinal, a procura por 
um título ou tema não pode ser 

demorada porque não agrega valor 
à sua pesquisa, certo? A Biblioteca 
Virtual da Pearson conta com uma 
ferramenta de busca na qual você 
coloca palavras-chaves, temáticas, 
assuntos ou conteúdos específicos.

A Biblioteca Virtual da 
Pearson possibilita a 
utilização de cartões 

de estudo. Os usuários 
podem estudar todos os 
assuntos relacionados 
a qualquer disciplina 
de forma bem prática 
usando este recurso.

Entre os principais diferenciais 
da Biblioteca Virtual da Pearson 
está a acessibilidade para todos, 

independentemente de sua 
condição. O ambiente virtual foi 
desenvolvido para proporcionar 

leitura e aprendizado 
motivadores e alinhados às 

melhores práticas e padrões de 
acessibilidade internacionais.

Você já ouviu falar em 
sincronização de páginas? Na 
Biblioteca Virtual da Pearson, 

supondo que você pare sua 
pesquisa devido a um outro 

compromisso, é possível 
continuar a ler de onde parou 
quando voltar à plataforma.

As funcionalidades da 
Biblioteca Virtual da 

Pearson são exclusivas. 
Você ganha agilidade 

em todos os processos 
que hoje, muitas vezes, 

demoram pra ser 
realizados. A navegação 
é intuitiva, oferecendo 
aos leitores a melhor 

experiência de usuário.
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Multiplataformas

Acervo turbinado

Filtros 
facilitadores

Maior absorção

Acessibilidade 
para a diversidade 

e inclusão

Jornada 
aprimorada

Economia 
de tempo

Cartões de estudo

Padrão 
internacional

Conteúdo que 
te espera

Experiência única
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