


Olá, bem-vindo(a)s 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 durante  
a sua participação no concurso Maratona de Leitura.



Você pode navegar por esse sumário clicando em cada 

seção para ir diretamente à página correspondente.
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1. Como acessar a plataforma? 

Para acessar a Árvore Livros é bem simples: primeiro,  acesse o nosso 
site www.arvore.com.br

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! Nele, é possível 

realizar leituras offline. Para isso, abra o livro com acesso à internet 

e selecione a opção “disponível offline”. Ao ativar a opção, ele ficará 

disponível na aba “offline” do menu principal.

https://www.arvore.com.br/


1. Como acessar a plataforma? 

Para se cadastrar na Árvore, basta que você clique no link 
compartilhado pelo (a) professor(a) e preencha os campos listados 
no formulário. Por fim, é necessário clicar em gerar código de acesso 
para conseguir o seu login.
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Lembrando que esse formulário gera novos 

códigos e não recupera logins já criados. 

Se você esqueceu o seu código, entre em 

contato com a nossa equipe no e-mail 

atendimento@arvore.com.br

ASSISTA como se 
cadastrar na Árvore

https://youtu.be/BHGhn-FGp0Q


1. Como acessar a plataforma?

Em seguida, insira o seu código de acesso e clique na 
opção AVANÇAR. É importante que você digite apenas a 
combinação de letras e números neste espaço, ok?
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Veja AQUI como 
realizar o acesso!

https://youtu.be/ii_HUp7OXSw


2.   Destaques e prateleiras

Quando entrar na Árvore, essa é a primeira página que você visualiza! No 
perfil de leitor, é possível  conferir os DESTAQUES e outras prateleiras de 
livros, com indicações para você. 
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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.
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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. 



4.   Leitor da Árvore

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.
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Setas:
Pelas setas, 

você passa de 
uma página 
para outra

Anotações:
Você pode fazer anotações 

sobre a leitura pelo ícone do 
canto superior direito da tela. 

Clique AQUI e saiba como fazer

Barra de leitura:
Pela barra de 
leitura, você 

acompanha o seu 
progresso na leitura

https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/files.arvoredelivros.com.br/Materiais/Tutorial+-+Anota%C3%A7%C3%B5es.pdf


5.   Busca de livros

Para procurar por um livro, autor específico ou palavra-chave, é só 
escrever uma palavra na caixa de busca no topo da tela e clicar no 
ícone da lupa. Na página de resultados, vão aparecer algumas opções 
de filtro para tornar a sua busca ainda mais exata.
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Saiba mais sobre a 
ferramenta de busca e 
acervo clicando AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=QkDslfwAdeA


6.   Categorias

Uma outra opção para encontrar os livros que deseja é navegando pelas 
CATEGORIAS da Árvore e escolher uma que mais combina com seus gostos 
e interesses. Nas categorias, você navega pelos títulos relacionados ao 
tema ou tipo selecionado.
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7.   Indicações

No botão INDICADOS, você visualiza os livros indicados pelos professores 
ou por outros alunos para você! Ao acessar a página, caso já tenha recebido 
alguma indicação, é só selecionar a opção que deseja e começar sua leitura.
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8.   Como indicar livros para
os seus colegas

Você também pode indicar livros para seus colegas! É só ir na página do 
livro que deseja indicar e clicar na opção INDICAR. Na janela que abrir, 
escreva o nome do seu colega na caixa em branco, selecione a opção e 
finalize clicando em INDICAR AGORA. Pronto! Seu colega irá visualizar a 
sua indicação também na aba INDICADOS, sabendo que foi você quem 
indicou a leitura.
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9.   Favoritos

Na aba FAVORITOS você encontra os livros favoritados.. Para isso, você só 
precisa clicar no botão FAVORITOS que aparece na página de apresentação 
de cada livro. É possível  favoritar os livros que deseja ler depois ou os que 
mais gostou. A área é livre para você montar como quiser!  
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10.  Minhas leituras

Por  fim, temos a aba MINHAS LEITURAS.  Suas leituras podem ficar entre 
duas abas: uma de lidos e outra de lendo. Você pode mover os livros 
entre elas usando a aba “Minhas leituras”. Além disso, ao clicar na capa, 
você será levado direto para o leitor. 
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Lendo

Lido



10.   Minhas leituras

Os livros da prateleira Continuar lendo possuem as mesmas funciona-
lidades dos livros em Minhas leituras, ou seja, acessar os três pontinhos 
permitirá ver informações, indicar, marcar como lido e remover das mi-
nhas leituras.

Os demais livros, das outras prateleiras, terão nos três pontinhos as op-
ções de indicar e ver informações.
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Dúvidas?

Clique no botão roxo que aparece no canto inferior da tela da Árvore 
Livros e entre em contato com o nosso atendimento ou envie um email 
para  atendimento@arvore.com.br 




