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ÁRVORE LIVROS 

Nova parceria disponível na plataforma do Positivo On. A árvore de livros é uma biblioteca 

digital para empresas e escolas que, além de disponibilizar um acervo com diversos 

materiais, oferece também suporte pedagógico para os professores, trilhas de leitura, 

relatórios de leitura e projetos que estimulam os alunos a ler. 

Essa nova funcionalidade está disponível no perfil do administrador, coordenador, 

professor e aluno. O usuário pode acessar tanto pela web no computador e tablet quanto 

pelo aplicativo. 

 

Foram selecionados 500 títulos pelo próprio Positivo! 

Na página inicial, ficam disponíveis os livros por categoria, o que facilita a visualização do usuário para pesquisar 

títulos de determinados gêneros. 

 

Você pode buscar por títulos no campo de busca 

 

E utilizar dos filtros para afunilar a sua pesquisa 

  

 

 

Clique no livro e confira os seus dados: desde 

idioma, sinopse, tema, até recomendações de 

série, perfil de leitor.  

Use o botão Favoritar para salvar o título e 

encontrá-lo facilmente.  

Alunos e professores poderão sugerir livros para 

os seus colegas pelo botão Indicar. Basta inserir o 

nome. Professores poderão indicar para toda a 

turma! 

E, para iniciar a leitura, basta clicar no botão Ler agora, e o livro será aberto na sua tela. Use o botão  para ampliar 

as páginas na tela.  
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Desfrute da Banca 

Além dos livros, é disponibilizado na 

plataforma o acesso a jornais e revistas, que 

estão na aba Banca. 

 

 

 

 

 

Faça parte da Liga de leitores 

Disponível na aba Conquistas, a Liga de leitores é 

uma competição mensal entre os alunos que 

obtêm pontuações por meio da leitura. Para 

entrar na disputa, o aluno deve obter pelo menos 

80 pontos. Cada ponto equivale a uma página lida.  

 

 

 

FLORESTA 

Neste jogo, que tem o objetivo de estimular a 

leitura, os alunos ajudam Otto a recuperar uma 

floresta desmatada. À medida que o aluno lê, ele 

ganha moedas de recompensa, para poder 

comprar sementes e plantar novas árvores. Para 

que a floresta não seque, o aluno precisa manter o 

hábito da leitura. 

 


