
Manual de uso
Alunos

Conhecendo as soluções digitais da



Sobre a  Árvore Livros 
   Mais de 1 milhão de crianças e jovens já se encantaram pela 

Árvore Livros. Nossos usuários lêem mais do que o dobro da 

média nacional! Além de um ambiente gamificado, que torna a 

leitura ainda mais divertida, o aluno pode acessar os títulos do 

computador, tablet ou smartphone. 



Sobre a  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. 



SUMÁRIO
Você pode navegar por esse sumário clicando em cada 

seção para ir diretamente à página correspondente.

1. Acessando a plataforma

2. Explorador de acervo

3. Materiais pedagógicos

4. Saiba mais



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 ou 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. Explorador de acervo

Pelo computador, você visualiza os conteúdos das duas plataformas 

na parte superior. Para acessar todo o conteúdo da Árvore Livros, é só 

clicar nos botão de acesso rápido indicado abaixo. O mesmo processo 

pode ser feito para ver apenas o conteúdo da Árvore Atualidades.

Voltar ao sumário

Para acessar todo o 
conteúdo específico de 

cada plataforma pelo nosso 
aplicativo, é necessário 

clicar no botão EXPLORAR 
no menu inferior da tela. 

Na parte inferior da tela, você tem acesso a uma nova 

prateleira: “Especiais para você”, em que será possível 

visualizar conteúdo recomendados a partir de leituras 

que você faz na plataforma.



4. Materiais pedagógicos

Na aba MATERIAIS PEDAGÓGICOS, você acessa os materiais que 

a nossa equipe preparou para semear leitura na sua escola. São 

projetos de leitura especiais e sequências didáticas com planos de 

aula alinhados à BNCC.

Voltar ao sumário



5. Saiba mais

Voltar ao sumário

Clicando na imagem ao lado, você será 

redirecionado automaticamente para 

o tutorial que elaboramos para você 

conhecer as principais ferramentas 

disponíveis na Árvore Livros!

Para ajudar na navegação pelos conteúdos 

da Árvore Atualidades preparamos um 

tutorial contando sobre as principais 

funcionalidade da plataforma. 

É só clicar na imagem ao lado!

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/files.arvoredelivros.com.br/Materiais/Tutoriais+-+10.2020/Guia+geral+de+uso+-+Educadores+atualidades+(2).pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/files.arvoredelivros.com.br/Materiais/Tutoriais+-+10.2020/Guia+geral+de+uso+-+Educadores+(1).pdf


Voltar ao sumário

Dúvidas?

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

Descreva sua dúvida ou problema, nos informando o seu nome 

completo, turma e escola.




