COMUNICADO – 6º ao 9º ANO
Árvore de Livros

Camaragibe, 19 de março de 2019.
Srs. pais e/ou responsáveis,
Desde 2018, adotamos a plataforma digital Árvore de Livros como forma de estimular a leitura
entre nossos estudantes, usando uma ferramenta com a qual eles têm proximidade e identificação.
Por um preço muito acessível, R$ 90,00 pela anuidade, nossos(as) alunos(as) têm acesso a mais
de 16 mil livros, a jornais e a revistas para lerem a qualquer hora e em qualquer lugar. O hábito da
leitura nos proporciona ganhos efetivos que estão atrelados a ele, tais como:
1. Estímulo à memória;
2. Combustível à imaginação;
3. Instrumento para expressarmos nossos sentimentos;
4. Proximidade da compreensão de mundo e da auto-compreensão;
5. Evidencia nossas crenças;
6. Experimentamos com a leitura sem termos que experimentar fisicamente;
7. Leva-nos a escrever e escutar;
8. Eleva a autoestima;
9. Permite estarmos sempre acompanhados;
10. Constrói sonhos e nos empurra à realização.
Enfim, construir esse hábito exige perseverança, criatividade, motivação por parte da escola, mas
principalmente por parte da família. Ler junto, interessar-se e criar condições para que tal ato vire
rotina, transformando-se em ação diária. Dessa forma, esperamos que as famílias façam a sua parte,
sendo parceiras na implementação de salutar hábito.
Aqueles que ainda não acessaram o site da Árvore do livro e fizeram a adesão, poderão fazê-lo,
através de www.arvoredelivros.com.br, usando o código individual que cada aluno já recebeu.
Para dirimir qualquer dúvida, estamos enviando, em anexo, uma carta da Árvore de Livros,
explicando o procedimento e disponibilizando os acessos para contato.
Contamos com sua parceria.

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.

COMO TER ACESSO À ÁRVORE DE LIVROS
Olá, tudo bem?
Para o ano letivo de 2019, a Escola Internacional da Aldeia escolheu a Árvore de Livros como
plataforma de leitura oficial. Isso quer dizer que os livros paradidáticos trabalhados em sala de aula,
tanto em Língua Portuguesa quanto em outras disciplinas, serão em sua maioria 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 nossa equipe de conteúdo!
Para que o aluno tenha acesso é bem simples:
1) Solicite à Coordenação da escola o código de acesso para usar a Árvore de Livros.
2) Acesse o site no endereço www.arvoredelivros.com.br ou baixe o nosso aplicativo chamado
“Árvore de Livros” em seu celular ou tablet.
3) Depois, clique em “ENTRAR” e digite o código de letras e números que será fornecido pela escola.
Não é necessário senha ou e-mail.
4) No primeiro acesso, após inserir o código de acesso, você será direcionado para a tela de
pagamento.
O pagamento no valor total de R$ 90,00 (90 reais) pode ser efetuado via boleto bancário ou cartão
de crédito em até 10x sem juros.
Cada código é pessoal e intransferível e por isso a gente recomenda que o aluno não o empreste
para ninguém. Caso mais pessoas leiam, utilizando o mesmo perfil, os relatórios de leitura são
prejudicados, e o aluno pode ter dificuldades para realizar suas avaliações.
Se quiser falar conosco, não precisa procurar a Coordenação de sua escola. Nos 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

