
Atribuição de tarefas

 Conhecendo a



Olá, bem-vindos à 

Árvore Livros 
   A Árvore Livros é uma plataforma 

de leitura digital que está presente 

em centenas de escolas espalhadas 

por todo o país, com mais de 30 

mil títulos. Além disso, oferecemos 

suporte pedagógico aos educadores, 

sequências didáticas alinhadas à 

BNCC, relatórios de leitura e projetos 

que estimulam o gosto pela leitura em 

crianças e jovens.

Neste manual, você vai conhecer as 

principais ferramentas disponíveis na 

nossa plataforma.



SUMÁRIO
Você pode navegar por esse sumário clicando em cada 

seção para ir diretamente à página correspondente.

1. Acessando as tarefas

2. Criar tarefas

3. Aplicar tarefas

4. Corrigir tarefas

5. Tarefas públicas



1. Acessando as tarefas

Primeiro, clique no Painel do educador para visualizar a área de 

tarefas. No menu do canto superior direito, selecione “Tarefas”, como 

destacado abaixo.

Voltar ao sumário

Escolha a opção 
de acordo com 
seu objetivo: Criar 
tarefas; Minhas 
tarefas; Tarefas 
aplicadas ou 
Tarefas públicas.



2. Criar tarefas - Passo 1

Ao escolher a opção “Criar tarefas”, você poderá selecionar uma das 

opções abaixo:

Voltar ao sumário

Para criar uma tarefa do 
zero, é só preencher todos os 
passos do processo. 
O primeiro passo é escolher 
um nome para sua atividade. 
Após o preenchimento, clique 
em “Avançar”.

Lembre-se de sempre clicar 
na opção “Avançar” para 

salvar suas alterações, 
inclusive no último passo!



2. Criar tarefas - Passo 2

Após nomear sua tarefa, você pode escolher vincular ou não um livro. 

Em seguida, você também pode escolher mais de um livro para uma 

mesma tarefa. Após a seleção, clique em “Avançar”.

Voltar ao sumário

Agora, você deve criar as questões da sua tarefa, escolhendo entre 
objetivas, com quantas alternativas desejar, ou discursivas,

com as opções de formatação do texto e adicionar imagens. 
Quando terminar as questões, é só clicar em “Avançar”. 

É possível excluir as 
questões, no botão 

vermelho com um X; 
editá-las no botão com a 
imagem de um lápis; ou 
movê-las para baixo ou 
para cima, pelas setas. 



2. Criar tarefas - Passo 3

Por fim, escolha tornar ou não sua tarefa pública, opção que 

compartilha a atividade com todos os professores que utilizam a 

Árvore. Não se esqueça de, após escolher uma das alternativas, clicar 

no botão “Avançar”. 

Voltar ao sumário

Com tudo pronto, é só escolher a opção “Finalizar tarefa”. 
Você será direcionado(a) para a página de revisão.



2. Criar tarefas - Passo 4

Já na página de revisão, você pode olhar novamente tudo o que foi 

produzido. Se encontrar algum erro, é só clicar em “Achei algo errado”, 

para retornar à página de edição. Caso esteja tudo ok, é só apertar 

“Tudo certo”, no botão azul no fim da página.

Voltar ao sumário

É importante sempre 
lembrar de selecionar 

a opção “tudo 
certo” para que sua 

tarefa seja salva 
corretamente!



3. Aplicar tarefas - Passo 1

Em “Minhas Tarefas”, você encontra todo o material produzido. Nesta 

aba, você pode visualizar a atividade novamente ou escolher aplicá-la 

para uma turma.

Voltar ao sumário

Ao aplicar uma tarefa, é necessário cumprir os três passos. 
Primeiramente, você seleciona a(s) turma(s) que deseja  e clica em 
avançar. Você pode selecionar a opção “Ver lista de turmas” para 

selecionar as que desejar.



3. Aplicar tarefas - Passo 2

Escolha ou não uma data de início e entrega para a tarefa. 

Selecionando uma data de início, os alunos só receberão a atividade 

na data determinada. Além disso, os alunos não poderão mais realizar 

uma atividade após a data agendada para a entrega.

Voltar ao sumário

Não se esqueça de 
sempre selecionar a 
opção “Avançar” ao 
final de cada passo.

No próximo passo, você escolhe 
deixar ou não uma mensagem 
para seus alunos. Em seguida, é 
só clicar em avançar e selecionar 
a opção “Aplicar tarefa”.



3. Aplicar tarefas - Passo 3

Após clicar em “Aplicar tarefa”, você receberá a mensagem 

de que a atividade foi aplicada corretamente.

Voltar ao sumário



4. Corrigir tarefas | Passo 1

Para corrigir uma atividade, você deve ir em “Tarefas aplicadas” e 

escolher qual tarefa deseja corrigir selecionando a opção em azul 

“Corrigir tarefa”. 

Voltar ao sumário

Já na página da tarefa, você 
encontrará três opções: editar prazo, 
para estender o prazo de entrega 
da atividade; corrigir, para realizar a 
correção; e  cancelar aplicação, para 
cancelar a aplicação da tarefa para 
os alunos. 



4. Corrigir tarefas - Passo 2

Ao selecionar a opção corrigir, é só selecionar a opção “ver alunos” e, 

em seguida, realizar a correção das respostas enviadas por cada aluno.

Voltar ao sumário

No momento da correção você pode deixar um comentário sobre a 
resposta. As questões objetivas são corrigidas automaticamente pelo 

sistema conforme a resposta marcada como certa pelo professor.



4. Corrigir tarefas - Passo 3

Por fim, você deve atribuir uma nota para o aluno e escolher enviar 

naquele momento a correção ou salvar para enviá-la mais tarde. 

Ao escolher enviar a correção, você não poderá mais editar os 

comentários e a nota.

Voltar ao sumário

Após realizar as correções, você pode voltar na tarefa 
aplicada e verificar as notas de todos os alunos.



5. Tarefas públicas

Na página Tarefas públicas, você encontra materiais produzidos por 

outros professores na Árvore. Ao escolher compartilhar sua atividade, 

nossa equipe pedagógica avalia e libera ou não o conteúdo para 

outros professores.

Voltar ao sumário

Na hora de buscar 
por tarefas, você pode 

filtrar pelas opções 
que mais se encaixam 

no que deseja.



Voltar ao sumário

Dúvidas?

Clique no botão roxo que aparece no canto inferior da tela e entre em 

contato com o atendimento da Árvore. Você também pode nos enviar 

um e-mail para atendimento@arvore.com.br




