
Imagine e Crie

 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. 



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?



Imagine e crie - Passo 1

Selecione  uma matéria na Árvore Atualidades e clique na foto 

correspondente. Neste exemplo, vamos selecionar uma tarefa atribuída 

pelo professor, clicando no menu Tarefas.

Clique no botão correspondente 
à produção textual e, em seguida, 
selecione Jogar agora!



Imagine e crie - Passo 2

Esta é a tela em que você irá realizar a atividade. Abaixo, identificamos 

as principais opções disponíveis para você.

Aqui, você 
aumenta 

ou diminui 
o tamanho 
da folha da 
atividade.

Selecione quais cores 
você vai utilizar  no 
desenho, além de 

formas geométricas, 
enviar imagens e 

escolher o tema da 
página.

Nestes botões, você 
pode limpar todo o 
conteúdo na tela, 
baixar a atividade 
em um arquivo pdf, 
salvar ou desfazer/

refazer alguma ação 
da atividade.

Nesses botões, 
você escolhe 
entre as três 

possibilidades 
de espessura 

do traço do seu 
desenho.



Imagine e crie - Passo 3

Após finalizar a atividade, você pode enviá-la para correção do 

professor, clicando no botão Publicar.

Clique em Confirmar para 
enviar a tarefa ao professor. 
Lembrando que após 
a avaliação, você pode 
acessar a mesma atividade 
e fazer alterações. Cada 
vez que você editar uma 



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.




