
Manual de uso para alunos

Primeiro acesso



1. Acessando a plataforma

Acesse o site www.arvore.com.br e clique na opção ENTRAR.

Conheça também 
nosso aplicativo!
Procure por Árvore Livros na loja 

de aplicativos do seu dispositivo. 

Estamos disponíveis nos sistemas 

Android e iOS!

Para acessar nosso aplicativo, basta 

inserir o seu código de acesso. Você 

pode conferir seu código clicando no 

seu nome e na opção MEU ACESSO.



2. Primeiro Acesso

Passo 1: Caso este seja o seu primeiro acesso à plataforma, clique na 

opção PRIMEIRO ACESSO? para descobrir o seu código.

Passo 2: 
Depois, clique no 
botão SOU ALUNO 
para iniciar o processo 
de conseguir o seu 
código de acesso.



2. Primeiro Acesso

Passo 3: Selecione o estado em que a sua escola fica localizada

e clique no botão AVANÇAR.

Passo 4: 
Agora, clique na guia 
indicada para selecionar 
em que cidade fica a sua 
escola. Em seguida, clique 
em AVANÇAR.

Passo 5: 
Depois, escolha 
qual o seu ano 
escolar e clique 
novamente em 
AVANÇAR.



2. Primeiro Acesso

Passo 6: Nesta tela é importante prestar muita atenção: você deve 

digitar apenas o seu primeiro nome, como o exemplo abaixo, e clicar 

em AVANÇAR.

Passo 7: 
Mais uma vez, tenha atenção: 
neste campo você deve digitar 
apenas o seu último nome, 
conforme o exemplo abaixo. 
Depois, clique em AVANÇAR. 

Passo 8: 
Se você tiver um homônimo (pessoa com 
o mesmo nome que você) cadastrado na 
plataforma, perguntaremos qual o nome 
da sua escola para confirmarmos a sua 
identidade. Depois, clique em AVANÇAR.



2. Primeiro Acesso

Passo 9: No último passo, você precisa marcar a caixa abaixo

para finalizar o processo. Mais uma vez, clique em AVANÇAR.

Ao voltar para a tela 
de login, basta copiar 

o seu código de acesso 
diretamente no campo 
INSIRA SEU LOGIN e 

apertar em AVANÇAR.

Caso você não consiga 
recuperar o seu acesso 

ao responder as 
perguntas, você pode 
tentar novamente ou 

ainda falar diretamente 
com o Atendimento da 

Árvore clicando nos 
botões abaixo.



Dúvidas sobre a plataforma?

Fale com a gente pelo chat da plataforma! É só clicar no botão roxo 

que aparece no canto inferior da tela.




