
 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. O nosso acervo conta 

com mais de 30 mil títulos para os 

alunos lerem quando e onde quiserem, 

em uma plataforma gamificada que 

oferece a crianças e jovens uma forma 

ainda mais divertida para desenvolver 

habilidades e repertório de leitura.

Neste manual, você vai conhecer as 

principais ferramentas disponíveis na 

nossa plataforma durante o concurso 

Mulheres que Transformam!



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

7. Indicações de livros

8. Meus ebooks 

9. Tarefas 

10. Conquistas



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! 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.



1. Acessando 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. 

Voltar ao sumário

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!
 
Clique aqui!

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


1. Acessando 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?

Voltar ao sumário

Saiba em mais detalhes sobre 
como entrar na plataforma.
 
Clique aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=ii_HUp7OXSw


2. Destaques e prateleiras

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

possível conferir as prateleiras de livros disponíveis durante o concurso!

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

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 Favoritos que 

aparece na página de apresentação do livro. 

Essa tag indica qual o segmento 
escolar para o qual o livro é indicado.



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://youtu.be/QkDslfwAdeA


6. Categorias

Você também pode encontrar livros ao navegar pelas CATEGORIAS da 

Árvore, escolhendo uma que mais combina com seus gostos literários. 

Voltar ao sumário



7. Indicações de livros

No botão INDICADOS, você visualiza os livros indicados pelos 

professores ou por outros alunos. Ao acessar a página, caso já tenha 

recebido alguma indicação, é só selecionar a opção que deseja e 

começar sua leitura.

Voltar ao sumário

Você também pode indicar livros para seus 

colegas! É só acessar a página do livro que 

deseja 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.



8. Meus e-books

A aba MEUS E-BOOKS funciona como um controle de livros que 

foram acessados ao longo do tempo, mesmo quando a leitura não 

foi continuada. Se você abrir um livro, ele estará na aba MEUS 

E-BOOKS, independentemente da leitura ser concluída ou não.

Voltar ao sumário



9. Tarefas

No botão TAREFAS, você encontra as tarefas enviadas pelo professor 

da sua escola. Na aba “para fazer”, estão as atividades que você 

ainda precisa finalizar e enviar para correção. Já em “Feito”, você 

visualiza as atividades que já foram entregues.

Voltar ao sumário

Fique atento às 
datas! Depois que o 
prazo termina, você 
não consegue mais 
editar a atividade.



10. Conquistas

Na área de Conquistas, você vai encontrar a FLORESTA, onde poderá 

plantar suas árvores a partir das moedas que conquistar com suas leituras.

Voltar ao sumário

A LIGA DA ÁRVORE 
é a maior celebração 
de leitura do Brasil! 
Na página da Liga, 

você pode conferir sua 
colocação no ranking 

de leitores da turma, da 
escola e de toda a Árvore.



Voltar ao sumário

Dúvidas?

Clique no botão roxo que aparece no canto inferior da tela e entre em 

contato com o atendimento da Árvore.




