
Sobre a Árvore de Livros  

A Árvore de Livros é uma plataforma criada com a missão de transformar a Educação 

através da leitura. A solução digital possui um acervo diversificado que vai dos clássicos 

literários aos best sellers e ainda inclui jornais e revistas do mundo todo. Tudo isso em um 

ambiente inovador que estimula o gosto pela leitura em crianças e jovens. 

 

O que você poderá acessar na versão gratuita 

O acervo especial estará disponível somente para os alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental da rede municipal de Santo André pois sua aplicação já estava prevista para 

o ano letivo de 2020. 

Com a epidemia do novo coronavírus, a Árvore de Livros tem promovido ações de apoio às 

escolas para esse momento de desafios. Por isso, foi criada uma versão especial da 

plataforma, com acervo reduzido e acesso gratuito, que inclui títulos exclusivos, mais de 800 

grandes obras de domínio público, além de 7.000 jornais e revistas do mundo todo. Essa 

versão irá ajudar os estudantes dos quartos anos da rede municipal de Santo André a 

prosseguirem no processo de ensino e aprendizagem e incentivo à leitura durante o período 

de suspensão das aulas. 

 

Como acessar? 

Os estudantes só precisam acessar a nossa plataforma pelo computador 

(https://app.arvoreeducacao.com.br/login) ou baixar o nosso aplicativo para celular 

disponível na App Store e na Play Store.  

O código de acesso será a combinação do prefixo SA acompanhado do registro do aluno 

(RA) que cada um dos estudantes possui e é composto por 11 dígitos. Exemplo: 

SA1235678910.  

Não sabe o RA? Não se preocupe! Basta checar a carteirinha de estudante distribuída pelas 

escolas. Se mesmo assim o aluno tiver dificuldades, nosso suporte de atendimento estará à 

disposição para ajudar :) 

 

Qualquer dúvida, envie um e-mail para sac@arvoredelivros.com.br ou fale conosco pelo 

WhatsApp (21)  98373-7146.  

https://app.arvoreeducacao.com.br/login
mailto:sac@arvoredelivros.com.br

