
Manual de uso
Alunos

 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. Primeiro acesso

3. Destaques e coleções

4. Começando suas leituras

5. Busca e Favoritos

6. Tarefas

7. Produções

8. Conquistas

9. Antenados

10. Perfil e notificações



1. Acessando a plataforma

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

Voltar ao sumário

Conheça também nosso aplicativo!
 Procure por Árvore Atualidades na loja de aplicativos do seu 

dispositivo. Estamos disponíveis nos sistemas Android e iOS! 

Importante: a área de relatórios e correção de tarefas só está 

disponível no acesso pelo navegador.



1. Acessando a plataforma

Em seguida, insira os dados de acesso fornecidos pela escola e clique 

na opção AVANÇAR. 

Voltar ao sumário

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?



2. Primeiro Acesso

No seu primeiro acesso, é importante escolher os  temas que você tem 

mais interesse em ter acesso na plataforma.

Voltar ao sumário

Clique no botão CRIAR AVATAR para começar a montar o personagem 

que vai te acompanhar sempre que você utilizar Árvore Atualidades.



3. Últimas notícias e coleções

Na tela inicial da Árvore Atualidades, você visualiza as últimas notícias 

publicadas pela nossa equipe de jornalistas. na parte superior, com 

cadernos jornalísticos selecionados pela nossa equipe. Para acessar 

um conteúdo, você só precisa clicar em cima da foto correspondente.

Voltar ao sumário

Em COLEÇÕES, os cadernos são apresentados em pastas com os 
temas relacionados.  É uma forma mais fácil de você encontrar todos os 

conteúdos sobre um tema e se aprofundar no assunto.



4. Começando suas leituras

Para abrir um caderno, selecionar a foto correspondente e, em seguida, 

clique na área Para ler.

Voltar ao sumário

Todos os cadernos são 
compostos pela mesma estrutura: 
uma matéria jornalística, sempre 

localizada no centro da tela, 
duas atividades de pré-leitura e 

dois exercícios de pós-leitura.



5. Busca e Favoritos

Você pode pesquisar conteúdos digitando uma palavra-chave no 

campo de busca. Já na página de resultados, você pode utilizar algumas 

opções de filtro para tornar a sua busca ainda mais específica.

Voltar ao sumário

Você pode favoritar as matérias 
deseja ler depois ou que mais 

gostou. Para isso, você só 
precisa clicar no botão Favoritar 

que aparece na página de 
intermediária de cada caderno. 



6. Tarefas

Os cadernos e indicações das datas de término das tarefas 

atribuídas pelo professor ficam listadas em TAREFAS, separados 

em para fazer e feito. 

Voltar ao sumário

Nos exercícios que 
envolvem jogos, 

você tem até duas 
tentativas para 

completar cada tarefa. Ao concluir uma 
atividade, ela é 
circulada com a 

cor verde.



7. Produções

Todos os textos criados na plataforma ficam reunidos na aba 

PRODUÇÕES. Nela, você pode acompanhar o status da atividade: se 

está aguardando correção ou se já foi corrigida pelo professor. 

Voltar ao sumário

Clique AQUI para ver 
o passo a passo da 

ferramenta de
Produção Textual.

Clique AQUI 
para ver o passo 

a passo da 
ferramenta 

Imagine e Crie.

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/files.arvoredelivros.com.br/Materiais/Tutoriais+-+10.2020/Produ%C3%A7%C3%A3o+textual+-+Atualidades+(1).pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/files.arvoredelivros.com.br/Materiais/Tutoriais+-+10.2020/Imagine+e+crie+-+Atualidades+(1).pdf


8. Conquistas

Na seção CONQUISTAS, você pode editar o seu avatar. Além 

disso, no lado direito ficam expostos os troféus, que são títulos 

conquistados ao ler uma reportagem, fazer uma sequência de 

atividades específica ou ler um determinado número de textos. 

Voltar ao sumário

A única forma de conseguir moedas 
é por meio da conquista de pontos 

ou de troféus. Você descobre 
quantos pontos ganhou em uma 

atividades ao concluí-las. 
Os pontos obtidos são 

transformados em moedas.

Você desbloqueia 
as medalhas ao 

completar as 
respectivas missões, 
como por exemplo, 
“ler 10 cadernos”.



9. Antenados

Quer enviar uma sugestão de matéria para a gente? Na prateleira 

Antenados, localizada na tela inicial, basta clicar no botão verde 

QUERO PARTICIPAR e, em seguida, digitar a sua ideia. Caso a sua 

sugestão seja escolhida, seu nome será indicado no texto, como 

agradecimento pela sua contribuição.

Voltar ao sumário



10. Perfil e notificações

Ao clicar no último botão da barra superior da tela, você pode 

verificar alguns dados do seu cadastro e realizar alguns ajustes de 

tela. Para deslogar da plataforma, selecione o botão SAIR.

Voltar ao sumário

Clicando no botão 
destacado, você 

confere novidades na 
plataforma e ações 
relacionadas com o 

seu perfil.



Voltar ao sumário

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.




