
 Conhecendo a

Guia da Floresta



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.



A Floresta é uma área interativa da Árvore e os leitores 

têm a missão de ajudar o macaco Otto, nosso mascote, a 

salvá-la. Para isso, é preciso conquistar recursos por meio da 

leitura! Quanto mais leituras você fizer, mais vai nos ajudar!

Guia da Floresta



SUMÁRIO
Você pode navegar por esse sumário clicando em cada 

seção para ir diretamente à página correspondente.

1. Acessando a Floresta

2. Crescimento das árvores

3. Como visito a floresta dos meus amigos? 

4. Como funcionam os itens especiais?

5. Quantas sementes eu posso comprar?

6. Quantas gotas minha floresta consome?



1. Acessando a Floresta 

Para acessar a página da Floresta, clique na aba CONQUISTAS na 

página inicial. Lá você encontrará a Floresta e poderá começar a 

plantar as sementes das árvores a partir das moedas que conquistar 

com suas leituras.

Voltar ao sumário



2.  Crescimento das árvores

Cada árvore tem um tempo específico de crescimento e para descobrir 

quanto tempo vai demorar para ela crescer, primeiro clique na caixa 

VER TODAS AS ÁRVORES.

Voltar ao sumário

Na lateral esquerda da 

tela, você achará os 

dias de crescimento de 

cada árvore.



2.  Crescimento das árvores

Após plantar a semente, para saber quanto tempo falta para ela       

crescer, clique em cima da árvore e irá  aparecer todo o estágio de 

desenvolvimento dela.

Voltar ao sumário



3. Como visito a floresta dos meus 
amigos?

Dentro da aba “ Conquistas ”, clique em VER TODAS AS ÁRVORES. 

Na lateral esquerda da tela, no campo superior, clique no ícone do 

bonequinho. Pronto! Agora é só escolher um amigo e ver como está a 

floresta dele. 

Voltar ao sumário



4. Como funcionam os itens especiais?

Na Floresta, você encontra três itens especiais: adubo simples, superadubo 

e os dias de chuva. Eles ajudam a sua floresta a crescer mais rápido. 

Para encontrá-los, é só clicar em VER TODAS AS ÁRVORES. Em seguida, 

escolha o ícone da abelha.

Voltar ao sumário

Os adubos aceleram o tempo 

de crescimento da sua árvore: 

o adubo simples em 8 dias e o 

super adubo é capaz de adiantar 

16 dias do crescimento.



4. Como funcionam os itens especiais?

Já os dias de chuva são responsáveis por manter o contador de gotas 

cheio ao longo de 7 dias. 

Voltar ao sumário

Lembre-se! 

Durante esses 7 dias,  o 

conta gotas vai diminuindo. 

Isso acontece porque as 

gotas vão regar as árvores 

automaticamente.



5.  Quantas sementes eu posso       
comprar?

Você pode comprar todas as sementes disponíveis no seu painel. Ao todo 

são 15 e você pode comprar uma de cada espécie.

É só clicar no ícone da semente, escolher e plantar!

Voltar ao sumário



6. Quantas gotas minha floresta      
consome? 

A quantidade de gotas que sua floresta consome tem relação com o seu 

ano escolar.

Voltar ao sumário

1º e 2º anos 1 gota por dia

3 gotas por dia

5 gotas por dia

7 gotas por dia

7 gotas por dia

ANOS GOTAS

3º, 4º e 5º anos

6º, 7º, 8º e 9º anos

Ensino Médio

Professores



Voltar ao sumário

Dúvidas?

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

contato com o atendimento da Árvore.




