
Manual de uso
Alunos

 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 a plataforma 

2. Destaques e prateleiras 

3. Começando suas leituras 

4. Leitor da Árvore 

5. Busca de livros 

6. Categorias e Coleções

7. Favoritos

8. Banca 

9. Conquistas | Floresta e Liga

10. Painel do educador

11. Relatórios

12. Indicar livros

13. Tarefas

14. Gerenciar acervo

15 Turmas e usuários

16. Sequências didáticas



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 Livros na loja de aplicativos do seu dispositivo. 

Estamos disponíveis nos sistemas Android e iOS! No aplicativo, é 

possível realizar leituras offline selecionando  a opção “disponível 

offline” na página do livro.  Importante: a área de relatórios e correção 

de atividades 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. Destaques e prateleiras

Quando entrar na Árvore, essa é a primeira página que você visualiza! 

É possível conferir os DESTAQUES do mês e outras prateleiras de 

livros, organizadas em diferentes temáticas, novidades e materiais 

pedagógicos.

Voltar ao sumário

Na prateleira LENDO,
você visualiza os últimos
livros que você abriu na 

Árvore.



3. Começando suas leituras

Quando escolher um livro, basta iniciar a leitura, clicando em LER 

AGORA. Você pode ler uma parte do livro e continuar sua leitura 

depois. O livro abrirá sempre na página em que você parou.

Voltar ao sumário

Na página inicial de 
cada livro você encontra 
também informações que 
podem ajudar na hora do 

planejamento escolar.



4. Leitor da Árvore

O leitor da Árvore conta com algumas opções especiais de ajuste 

de leituras. Nos livros com formato dinâmico, você pode alterar 

configurações clicando no botão cinza escuro com o ícone de 

engrenagem, no canto superior direito. Por ali, você poderá alterar 

o tamanho e tipo da fonte e mudar a cor do fundo de acordo com 

suas preferências. 

Voltar ao sumário

Pelas setas você 
passa de uma 

página para outra 
Você também 

pode fazer 
anotações sobre a 
leitura pelo ícone 
do canto superior 

direito da tela.

 Pela barra de leitura você 
acompanha seu progresso no livro.



4. Leitor da Árvore

Já nos livros em formato PDF, você consegue inserir zoom ao clicar 

duas vezes na página do livro. Na tela ampliada, você consegue 

passar as páginas arrastando a tela para cima e para baixo.

Voltar ao sumário

Com um toque na 
página do livro, 

você aumenta as 
mesmas e deixa 
o livro em tela 

cheia.

Pelas setas você 
passa de uma 
página para 

outra e pela barra 
de leitura você 

acompanha seu 
progresso no livro.



5. Busca de livros

Você pode pesquisar livros por título, autor, palavra-chave. 

É só escrever a palavra que deseja no campo da busca e clicar no

ícone da lupa. Já na página de resultados, você pode utilizar algumas 

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

Voltar ao sumário

Quer mais detalhes 
sobre utilizar a busca 
e realizar leitura? 
Confira o nosso vídeo!

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/s9SGt0DfPWI&sa=D&ust=1601482266879000&usg=AFQjCNGRj7vK3O7jC5d7rfihS-vtn2hVNg


6. Categorias e Coleções

Você também pode encontrar livros ao navegar pelas CATEGORIAS 

da Árvores. Já na prateleira COLEÇÕES, você visualiza os títulos 

relacionados aos temas especiais organizados pela nossa equipe.

Voltar ao sumário



7. Favoritos

Você pode favoritar os livros que deseja ler depois, os que mais 

gostou ou aqueles que deseja prosseguir com a leitura. Para isso, 

você só precisa clicar no botão vermelho Favoritos que aparece na 

página de apresentação do livro. 

Voltar ao sumário

Para retirar um livro 
dos Favoritos, é só 

clicar no mesmo lugar 
onde o favoritou, 

escolhendo a opção 
REMOVER.



8. Banca

Na BANCA, você pode ler e consultar jornais e revistas do mundo 

todo, que são atualizados diariamente na plataforma. Uma 

oportunidade incrível para se manter informado(a) sobre as últimas 

notícias e ainda se preparar para o vestibular.

Voltar ao sumário

A BANCA só está 
disponível no acesso 

pelo navegador.



9. Área de conquistas | Floresta e Liga

Na área de Conquistas, os usuários encontram a FLORESTA, um 

recurso de gamificação que propõe aos leitores que ajudem o macaco 

Otto a reflorestar uma floresta, utilizando recursos obtidos a partir das 

leituras realizadas na plataforma. 

Voltar ao sumário



10. Painel do educador

Aqui você tem um resumo geral da leitura na escola, com a quantidade 

livros lidos e emprestados, o tempo total de leitura,  a quantidade 

de alunos, livros indicados, ranking de turmas e alunos e os livros 

preferidos dentro da escola.

Voltar ao sumário

Consideramos que um livro é 
lido quando sua leitura efetiva 

ultrapassa 50% do total do 
livro. E apenas emprestado 
quando a porcentagem é 

menor que 50%.



11. Relatórios

Em RELATÓRIOS, você pode ver os relatórios de leitura de cada turma.  

Ao clicar na turma, você vê a listagem dos alunos.

Voltar ao sumário

Ao clicar no botão MAIS 
DETALHES, que consta ao 

lado do nome do aluno, você 
confere os livros lidos com suas 

respectivas porcentagens de 
leitura.

Para verificar quais os 
dados de leitura de um livro 
específico, selecione a turma 

que você deseja visualizar
e, em seguida, LIVROS LIDOS. 



12. Indicar livro

Na aba INDICAR LIVRO, você pode escolher os livros que quer 

trabalhar e indicar para as turmas. Para indicar um livro, basta 

clicar em FAZER NOVA INDICAÇÃO. 

Voltar ao sumário

É preciso digitar sempre o nome 
da turma da mesma forma 

como ela está cadastrada em 
nosso sistema.

Importante: Alunos 
não podem indicar 

livros para os 
professores, apenas 

para outros alunos do 
mesmo ano escolar.

Para realizar indicações de leituras aos alunos, 

basta acessar a página do livro e clicar na 

opção INDICAR. Em seguida, escreva o nome 

das(s) turma(s) ou aluno(s) para os quais 

deseja indicar, selecione a opção e finalize 

clicando em INDICAR AGORA.



13. Tarefas

Na aba Tarefas, você pode criar, revisar e aplicar atividades sobre os 

livros ou temas que está trabalhando com os alunos. 

Voltar ao sumário

Quer mais detalhes 
de como criar tarefas 
para os seus alunos? 
Confira o nosso 
passo a passo! 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/files.arvoredelivros.com.br/Materiais/Tutoriais+-+10.2020/Atribui%C3%A7%C3%A3o+de+tarefas+-+Educadores.pdf


14. Gerenciar acervo

Para desativar um livro, busque pelo título ou autor na lupa à direita 

e desmarque o botão verde que aparece embaixo da capa. 

Como os livros da plataforma são catalogados pela nossa equipe, os 

alunos acessam somente a livros recomendados para a faixa etária.

Voltar ao sumário



15. Turmas e usuários

Na seção TURMAS E USUÁRIOS, você encontra todas as turmas, 

alunos e administradores que estão cadastrados na sua escola.

Voltar ao sumário

Para encontrar o código 
de acesso, basta digitar 

o nome completo no 
espaço destacado para 

localizar o aluno. 
Em seguida, clique no 

ícone de lápis.
Ao clicar em 

“carteirinhas da 
turma”, um arquivo 

em formato em PDF é 
gerado com os códigos 
de acesso dos alunos. 



16. Sequências didáticas

Na seção Sequências didáticas, você vai encontrar materiais elaborados 

exclusivamente pela equipe pedagógica da Árvore para ajudar os 

professores na implementação das competências e habilidades da 

BNCC em suas aulas.

Voltar ao sumário



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




