Prezados Pais e Responsáveis,
Inovar com responsabilidade é a marca da nossa instituição. Assim, o ano letivo de 2019, chegará com mais uma
novidade. O Vitória-Régia elegeu como plataforma de leitura oficial, para os alunos do 3º ano Fundamental à
3ª série do Ensino Médio, a Árvore de Livros.
Os alunos do Grupo 2 ao 2º ano Fundamental, permanecerão com os paradidáticos impressos, conforme
solicitação da escola - os títulos serão divulgados no início do ano letivo.
Desta forma, os livros paradidáticos trabalhados em sala de aula, tanto em Língua Portuguesa quanto em outras
disciplinas, serão lidos de forma digital na Árvore. Além dessas indicações, os alunos podem ter acesso a um
acervo com milhares de livros, jornais e revistas do mundo inteiro em seus celulares, tablets ou computadores,
escolhidos cuidadosamente pela equipe de conteúdo!
Na plataforma, o professor poderá fazer indicações de livros por temas, realizar atividades pedagógicas e
acompanhar a leitura dos alunos por turma e individual, através de relatórios em tempo real.
é a maior plataforma de leitura digital para escolas do país. Muito mais do que uma biblioteca digital,
possui um acervo superior a 10 mil títulos e está presente em centenas de escolas e bibliotecas espalhadas por
todo o país. Além disso, é parceira de mais de 200 editoras e trabalha diariamente para ampliar e diversificar o
acervo. Conquistou prêmios como o Top Educação 2016 e 2017.
Com esta parceria, buscamos desenvolver o hábito da leitura através das indicações de
livros e a prática das atividades em um ambiente fácil e alinhado com a realidade das
novas gerações. Além disso, proporcionamos aos alunos a participação em projetos
que visam estimular o encantamento pela leitura e a paixão pelo universo da literatura.
PARA TER ACESSO À ÁRVORE DE LIVROS É BEM SIMPLES:
1. Após a efetivação da matrícula, cada aluno receberá um CÓDIGO DE ACESSO.
Cada código é pessoal e intransferível, por isso recomendamos que o aluno não o
empreste para ninguém. Caso mais pessoas leiam, utilizando o mesmo perfil,
os relatórios de leitura serão prejudicados e o aluno terá dificuldades para realizar
suas avaliações.
2. Em posse desse código, o responsável acessa o site www.arvoredelivros.com.br ou

baixa o aplicativo “Árvore de Livros” em seu celular ou tablet, clica em “ENTRAR” e
DIGITA O CÓDIGO DE ACESSO. Não é necessário senha ou e-mail.
3. No primeiro acesso, após inserir o código de acesso, será direcionado para a tela
de pagamento. O valor total anual de R$99,00 (noventa e nove reais), pode ser
pago via boleto bancário ou cartão de crédito em até 10x sem juros. Mais detalhes
de como realizar o pagamento, acesse o tutorial: http://bit.ly/tutorialpagamento
4. Pronto! Agora é só começar a usar e acessar o acervo digital a qualquer hora e em
qualquer lugar.

Para maiores esclarecimentos, envie uma mensagem pelo
Whatsapp (21) 98373-7146 ou um e-mail para sac@arvoredelivros.com.br.
Pode contar com a gente! Um abraço, Ana Maria Noé - Árvore de Livros.
Esperamos que esse seja um ano incrível,
com muitas leituras e resultados excelentes!
Cordialmente,
Equipe Pedagógica Vitória-Régia - 12/12/18

