
  

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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POSSIBILIDADES  DE  UTILIZAÇÃO  DA 
PLATAFORMA  ÁRVORE DE LIVROS 



1- A IMPORTÂNCIA DA CONTINUAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 
INCENTIVO À LEITURA E FORMAÇÃO DO LEITOR DURANTE O 
PERÍODO DE AULAS REMOTAS 
  

Considerando a situação emergencial vivida atualmente pelo país e 
pela educação básica, com adaptação às aulas remotas e a necessidade 
de buscar alternativas a fim de proporcionar  melhores condições para 
o processo de aprendizagem dos alunos da Rede CTPM, estabelecem-
se algumas sugestões para a utilização da Plataforma Árvore de Livros. 

 
O acesso à essa biblioteca virtual, disponibilizada graças em virtude 

da parceria com o Sistema Positivo de Ensino, oferece à nossa 
comunidade escolar um acervo digital com aproximadamente 500 
livros, entre outros tipos de materiais. 



1- A IMPORTÂNCIA DA CONTINUAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 
INCENTIVO À LEITURA E À FORMAÇÃO DO LEITOR DURANTE O 
PERÍODO DE AULAS REMOTAS 
  

 

A Árvore de Livros representa um ganho exponencial para a 
comunidade escolar, uma plataforma de suma importância, pois 
enriquece as possibilidades de trabalho dos professores com os alunos de 
todos os anos escolares, fomentando o desenvolvimento a imaginação e 
do lúdico por meio de livros e outras obras em formato digital.  

 
Nesse sentido, a utilização da plataforma contribuirá para a criação 

de ambiente favorável de incentivo à leitura e à escrita, de aprendizagem 
e formação dos nossos alunos.  

 



2- EXPLORANDO OS RECURSOS DA ÁRVORE DE LIVROS E 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
  

 TRILHAS DE LEITURAS 
 

As trilhas de leitura são um conjunto de sugestões de abordagens 
elaboradas pela equipe Árvore do Livro para auxiliar os professores. 
Consiste na indicação de leitura de uma obra e atividades relacionadas a 
essa leitura/tema propostos, para serem realizadas ao longo de uma 
semana.  

 
Os professores podem adotar as trilhas conforme indicação do ano 

escolar. Até o momento, a Árvore de livros disponibiliza trilhas para os 
anos escolares do Ensino Fundamental I e II. Ainda não existem trilhas 
disponíveis para o Ensino Médio. A figura a seguir é de um exemplo de 
Trilha de Leitura disponível.  

 



2- EXPLORANDO OS RECURSOS DA ÁRVORE DE LIVROS E 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
  

Figura 1 – Exemplo de Trilha de Leitura 

Fonte: Árvore do Livro (2020). 



2- EXPLORANDO OS RECURSOS DA ÁRVORE DE LIVROS E 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
  

 LIGA DOS LEITORES E FLORESTA 
 

Trata-se de ações de incentivo à leitura por meio de competição de leitura, no 
caso da Liga de Leitores, e do recurso de gamificação, no caso da Floresta, 
conforme informações na Fig. 2, a seguir.  

Figura 2 – Liga de Leitores e Floresta 

Fonte: Sistema Positivo de Ensino (2020). 



2- EXPLORANDO OS RECURSOS DA ÁRVORE DE LIVROS E 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
  

Além das atividades propostas pela plataforma, os professores da 
Rede CTPM devem desenvolver suas próprias ações, envolvendo a 
utilização da Árvore de Livros.  

 
É importante salientar que não apenas os professores de Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira e Literatura podem recorrer a esta 
ferramenta.  

 
Professores de todos os componentes curriculares podem encontrar 

livros e/ou outros tipos de materiais para utilizar como recurso em seu 
planejamento de aula, incentivando à leitura, à produção textual, às 
criações artísticas, dentre outros.  

 



2- EXPLORANDO OS RECURSOS DA ÁRVORE DE LIVROS E 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
  

 Atividades de incentivo à leitura para todos os professores 
 

Os professores de Língua Portuguesa, Língua estrangeira e 
Literatura (de todos os anos escolares) podem propor, no planejamento 
das aulas, um horário semanal no qual será realizada alguma atividade 
de leitura utilizando o rico acervo da Árvore de Livros.  

 
SUGESTÕES: Hora da Leitura/Contação de História;  Indicação de 

Leituras;  Uma obra e suas manifestações (neste caso, o professor 
escolhe uma um livro do acervo que foi adaptado para o cinema, TV e/ou 
teatro, por exemplo, e explora as diferentes manifestações da obra com 
os alunos), etc.   



2- EXPLORANDO OS RECURSOS DA ÁRVORE DE LIVROS E 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
  

 Atividades de incentivo à leitura para todos os professores 
 

Os professores de Língua Portuguesa, Língua estrangeira e Literatura 
devem reservar um momento, também, dentro das atividades planejadas, 
para realizar a discussão com os alunos sobre o texto lido. Pode ser uma 
proposta similar à Trilha de Leitura, mas que deve ser planejada pelo 
professor.  

 
Além dessas atividades semanais, os professores podem desenvolver, 

junto com os PUB, outras iniciativas de leitura e projetos com a utilização 
dos recursos oferecidos.  
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 Atividades de incentivo à leitura para todos os professores 
 

Professores de Redação, além de trabalhar a leitura dos diferentes 
tipos de textos disponibilizados no acervo, podem atrelar atividades de 
escrita e redação dos gêneros textuais, inspirados nas leituras já 
realizadas.  

 
Da mesma forma, professores de Arte devem articular a indicação de 

leitura, junto aos alunos, dos variados materiais da plataforma, que 
podem servir de inspiração, com atividades relacionadas à ilustração e 
demais manifestações artísticas.  



2- EXPLORANDO OS RECURSOS DA ÁRVORE DE LIVROS E 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
  

 Atividades de incentivo à leitura para todos os professores 
 

Os professores de todos os demais componentes curriculares (como 
Matemática, História, Geografia, Biologia, Sociologia, etc.) também 
devem estimular o hábito da leitura em seus alunos, visto que essa 
habilidade é essencial para o processo de aprendizagem e formação 
crítica dos alunos ao longo da vida, tanto dentro quanto fora da escola.  

 
Os docentes, ao buscarem materiais no acervo da Árvore do Livro, 

encontrarão conteúdos relacionados aos componentes curriculares e, 
mesmo que tais assuntos sejam abordados dentro de uma ficção, por 
exemplo, sua utilização com a leitura do texto e sua aproximação para 
com a realidade dos alunos poderá enriquecer muito as aulas.  



2- EXPLORANDO OS RECURSOS DA ÁRVORE DE LIVROS E 
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Professores de todos os demais componentes curriculares: além de 
fazer a indicação de livros aos alunos, de diversos gêneros literários, 
podem utilizar outros recursos, como revistas e jornais em língua 
portuguesa e línguas estrangeiras. Os professores encontrarão 
conteúdos e notícias sobre as temáticas que ensinam em sala de aula, 
explorando a opção BANCA, no Menu da plataforma.  

Figura 3 – Banca 

Fonte: Árvore do Livro (2020). 
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Figura 4 – Acesso à revistas e jornais 

Fonte: Árvore do Livro (2020). 
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Professores de todos os demais componentes curriculares:  
 
Outra possibilidade é a realização, em conjunto, de projetos 

interdisciplinares que abordem temáticas relevantes, tanto nos planos de 
aula quanto nos materiais ofertados pela Árvore de Livros. 

 
Lembrando que a parceria com os PUB nos projetos pedagógicos é 

fundamental!  
 
Nas Figuras a seguir, vemos exemplos de temáticas passíveis de 

serem trabalhadas em projetos pedagógicos, recursos presentes do 
acervo da Árvore de Livros. 
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Figura 5 – Livros com temáticas para projetos pedagógicos 

Fonte: Árvore do Livro (2020). 
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Professores de todos os componentes curriculares:  
 
Nas Figuras a seguir, apresentamos alguns materiais do acervo 

digital, a título de exemplo, que podem ser trabalhados pelos 
professores dos diferentes componentes curriculares.  

 
Cada professor deve entrar na plataforma e pesquisar, pelo                

campo de busca (por assunto/categoria, autor ou título) ou pelo                             
Menu Categorias, materiais que estejam em consonância com seu 
planejamento de ensino, de modo a incluí-los como atividade de 
leitura para os alunos.  
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Figura 6 – Menu Categorias 

Fonte: Adaptado de Árvore de Livros (2020). 
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Figura 7 – Alguns títulos relacionados à Matemática 

Fonte: Árvore de Livros (2020). 
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Figura 8 – Alguns títulos relacionados a Ciências 

Fonte: Árvore de Livros (2020). 
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Figura 9 – Alguns títulos relacionados à Filosofia 

Fonte: Árvore de Livros (2020). 
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Figura 10 – Alguns títulos relacionados à História 

Fonte: Árvore de Livros (2020). 



3- ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
  

Os recursos e atividades apresentados e sugeridos neste 
documentos são apenas alguns exemplos das múltiplas possibilidades 
que o mundo da leitura pode proporcionar, neste caso, por meio da do 
acervo da plataforma Árvore de Livros.   

 
A DEEAS orienta que todas as unidades da Rede CTPM utilizem a 

Árvore de Livros, devendo propor ações e atividades dentro do 
planejamento de aulas dos professores e, também, propostas de 
projetos, por exemplo.  

 
Aos diretores pedagógicos cabe a divulgação entre o todo o corpo 

docente, a busca pela engajamento e o direcionamento das ações a 
serem realizadas pelos professores, conforme cada realidade escolar.  


