
Liga de leitores

 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, 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.



SUMÁRIO
Você pode navegar por esse sumário clicando em cada 

seção para ir diretamente à página correspondente.

1. Acessando a Liga

2. Pontuação e ranking

3. Meus pontos sumiram?

4. Meu histórico

5. Elos da Liga

6. Como ganhar pontos



1. Acessando as tarefas

A Liga de Leitores da Árvore é a maior celebração de leitura do país! 

Todos os leitores da plataforma, do Ensino Fundamental ao Médio e 

colaboradores das escolas parceiras, estão convidados a participar. 

Voltar ao sumário



2. Pontuação e ranking

Você visualiza seus pontos, os rankings e sua colocação clicando na 

aba CONQUISTAS na página inicial do seu perfil. Em seguida, desça 

um pouco a página e selecione o botão “ver o ranking e histórico” da 

Liga.

Voltar ao sumário



3. Meus pontos sumiram?

Como a Liga é uma celebração mensal, os pontos são zerados ao 

final de cada mês e, no primeiro dia do mês seguinte, a contagem é 

reiniciada. Basta ler mais livros nesse mês que se inicia para voltar a 

somar pontos. Cada mês é uma nova oportunidade de ser o mais leitor 

do Brasil!

Voltar ao sumário



4. Meu histórico

Você consegue verificar a sua pontuação em cada rodada da Liga 

no campo MEU HISTÓRICO.  Ao fim de cada mês, a equipe da Árvore 

realiza uma auditoria dos pontos daqueles que ficaram entre os 

primeiros colocados do ranking nacional. Com isso, o resultado final 

é divulgado até o dia 5 de cada mês.

Voltar ao sumário



5. Elos da Liga

Em ordem decrescente de pontuação, os leitores são distribuídos dentro 

de cada elo de acordo com uma proporção previamente estabelecida:

Voltar ao sumário

Diamante: até 2% dos participantes

Platina: de 2% a 7% dos participantes

Ouro: de 7 a 17% dos participantes

Prata: de 17 a 40% dos participantes

Bronze: todos os demais participantes



6. Como ganhar pontos

Para conseguir pontos é preciso ler bastante. É bem simples: quanto 

mais páginas lidas, mais pontos você vai somando. Quando os alunos 

estão lendo, acham que ao terminar algumas páginas ou até mesmo o 

livro todo já podem ver quantos pontos fizeram, mas não é assim, pois a 

leitura precisa ser computada para depois aparecerem os pontos.

Voltar ao sumário

Você pode conferir mais sobre 
pontos clicando neste vídeo

Não se preocupe: 

se você leu de verdade e 

não apenas pulou páginas 

seus pontos vão aparecer 

em breve.

https://youtu.be/fu9eFbk1Igk


Voltar ao sumário

Dúvidas?

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

contato com o atendimento da Árvore. Você também pode nos enviar 

um e-mail para atendimento@arvore.com.br
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