
Linkedin: 

como construir um perfil de 

sucesso e alinhado 

à marca Árvore

 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.



As anotações são um ótimo recurso para marcar ou 

guardar trechos importantes dos livros lidos na Árvore Livros!

Confira neste tutorial como fazer e ver suas anotações.

Anotações



SUMÁRIO
Você pode navegar por esse sumário clicando em cada 

seção para ir diretamente à página correspondente.

1. Como fazer anotações

2. Como ver as minhas anotações



1. Como fazer anotações

Para fazer uma anotação é bem simples: na página inicial da Árvore 

Livros, escolha o livro que deseja ler. 

Voltar ao sumário

Depois, clique na capa do livro ou em Ler Agora.



1.  Como fazer anotações

Ao abrir o livro, escolha a página que deseja fazer a anotação e clique 

no ícone do lápis, no canto superior direito.

Voltar ao sumário

Na caixa Suas Anotações, 

escreva os comentários ou 

anotações relacionados a 

algum trecho ou página do 

livro. Em seguida, aperte Enviar.

Atenção! As anotações só podem 
ser feitas em livros com leitura 

dinâmica, que são os com a 
engrenagem ao lado do lápis.



2.  Como ver minhas anotações

Para ver as suas anotações, abra o livro na página na qual escreveu o 

comentário e clique novamente no ícone do lápis.

Voltar ao sumário

Pronto! É possível editar 

ou excluir as anotações 

clicando no ícone do lápis 

ou da lixeira dentro da 

caixa Suas anotações.



Voltar ao sumário

Dúvidas?

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

contato com o atendimento da Árvore.



https://www.instagram.com/leianaarvore/

