
Atribuição de tarefas

 Conhecendo a



Olá, bem-vindos à 

Árvore Atualidades 
Nós somos uma plataforma de leitura digital que trabalha conteúdo 
jornalístico semanal junto a atividades pedagógicas gamificadas. 
Além disso, oferecemos relatórios que mostram para a escola o 
desenvolvimento em tempo real das habilidades leitoras de cada 
aluno. Neste manual, vamos explicar passo a passo sobre as 
principais ferramentas da plataforma. 



SUMÁRIO
Você pode navegar por esse sumário clicando em cada 

seção para ir diretamente à página correspondente.

1. Acessando a plataforma

2. Atribuição de tarefas

3. Correção das produções textuais



Acessando a plataforma

Acesse o site www.arvore.com.br e clique na opção ENTRAR. 

Em seguida, insira 
os dados de acesso 
fornecidos pela 
escola e clique na 
opção Avançar.

Caso este seja o seu primeiro 
acesso à plataforma, e você 

não sabe qual é o seu código 
de acesso, clique na opção 

PRIMEIRO ACESSO?



Atibuição de tarefas - Passo 1

Para atribuir uma tarefa, basta clicar no caderno escolhido na Árvore 

Atualidades e selecionar o botão Atribuir.



Atribuição de tarefas - Passo 2

Selecione um nome para a tarefa, a data de início e término da 

atividade para os alunos. Depois, selecione quais atividades que eles 

devem realizar e clique em Avançar.

É importante atribuir 
tarefas na plataforma 

com a data e horário de 
início da aula. Assim, você 
consegue visualizar todas 
as produções realizadas 
dentro deste período nos 
relatórios da plataforma.



Atribuição de tarefas - Passo 3

Em seguida, deixe uma mensagem para os alunos com instruções 

adicionais sobre a tarefa.

Selecione as turmas que você deseja 
atribuir as tarefas. Se você quiser 
atribuir para alunos específicos, 
clique em Desmarcar todos, e 
marque apenas os alunos que você 
escolheu para fazer a atividade. 
Depois, clique em Avançar.



Atribuição de tarefas - Passo 4

Pronto! A mensagem abaixo confirma que a sua tarefa foi atribuída 

com sucesso. Todas as tarefas atribuídas aparecerão para os alunos 

na aba Tarefas, com indicação do prazo de término da tarefa.

Você consegue editar as 
tarefas ao abrir o caderno e 

clicar em Editar.



Correção das produções 
textuais - Passo 1

Para encontrar as produções textuais dos seus alunos, clique no Painel 

do Educador e, no menu Resultados, selecione Autorias. 

Na parte superior, você 
pode filtrar por turma, 

alunos específicos, caderno 
e atividade de produção.

Para abrir o texto, 
é só clicar na linha 

correspondente.



Correção das produções 
textuais - Passo 2

Você pode fazer anotações na produção do aluno, com comentários 

ou correções. Basta selecionar a parte do texto com o mouse e digitar 

a anotação no menu indicado abaixo. Para concluir, clique em Salvar. 

Para rever a proposta 
sugerida ou baixar o texto 

produzido pelo aluno, clique 
nos botões indicados.

O aluno poderá visualizar as anotações realizadas pelo professor por 
meio das marcações coloridas que ficarão visíveis ao longo do texto.



Correção das produções 
textuais - Passo 3

Após finalizar as correções, você pode escrever comentários gerais 

para o aluno no menu à esquerda. Além disso, é possível dar uma nota 

ao arrastar a barra de progressão indicada abaixo.

Para o aluno visualizar 
a correção, você 

precisa clicar no botão 
Publicar correção.

Pronto! Agora o aluno 
consegue visualizar a 
correção da atividade, 
e você pode verificar 
no relatório quais as 
últimas notas inseridas.

Clicando em Salvar, 
a sua avaliação é 

atualizada.



Dúvidas?

Envie um e-mail para a gente! atendimento@arvore.com.br

Descreva sua dúvida ou problema, nos informando o seu nome 

completo, turma e escola.




