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Ofício Circular n.º 214/2020 – GESTOR EM REDE/SEDUC Recife, 30 de dezembro de 2020 

 
Senhores e Senhoras 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

  

Assunto: Acesso ao acervo digital da Árvore de Livros 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, a Secretaria de Educação do Recife, sabendo que o Brasil apresenta um 

cenário desafiador diante do fato de que estamos abaixo da média global em proficiência leitora e isso afeta o 

processo de ensino e aprendizagem em todas as áreas do conhecimento, comprometendo o futuro desses jovens, 

acreditamos no poder da leitura e trabalhamos para que ela alcance e seja asseguradas a todos: profissionais do 

Grupo Ocupacional do Magistério (GOM), profissionais do Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério (GOAM) 

e nossos estudantes. 

Assim, seguem as orientações para o acesso ao acervo da Árvore de Livros, uma plataforma de leitura com mais 

de 30 mil livros para ler quando e onde quiser, que oferece a crianças e jovens uma forma ainda mais divertida 

para desenvolver habilidades e repertório de leitura que ainda oferece recursos de apoio ao educador para ajudar 

nas intervenções com os estudantes. 

 

Site: https://www.arvore.com.br/ 

Login: O acesso dos usuários se dará com o prefixo REC seguido pelo número de matrícula do profissional ou do 

estudante, por exemplo, REC12345. 

 

É importante destacar algumas funcionalidades da plataforma Árvore de Livros: acervo literário e técnico 

organizado por coleções e temas; filtro por categoria de gênero; indicação da modalidade e do segmento; trilhas de 

leituras; projetos de leitura; e periódicos (revistas e jornais). Para utilizar todas as potencialidades da plataforma 

Árvore de Livros, segue cronograma de formações on-line: 

 

12 de janeiro (terça) 13 de janeiro (quarta) 14 de janeiro (quinta) 15 de janeiro (sexta) 

10h: profissionais de 

Educação Infantil e Anos 

Iniciais (RPA 3) 

10h: profissionais de 

Educação Infantil e Anos 

Iniciais (RPAs 2 e 5) 

10h: profissionais de 

Educação Infantil e Anos 

Iniciais (RPAs 1 e 4) 

10h: profissionais de 

Educação Infantil e Anos 

Iniciais (RPA 6) 

16h: profissionais de Anos 

Finais e EJA (RPA 3) 

16h: profissionais de Anos 

Finais e EJA (RPAs 2 e 5) 

16h: profissionais de Anos 

Finais e EJA (RPAs 1 e 4) 

16h: profissionais de Anos 

Finais e EJA (RPA 6) 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações, solicitamos ampla divulgação das informações 

constantes neste documento e renovamos os nossos votos de estima e saúde para todas(os).  

 

Atenciosamente, 

 

ÁQUILA MELO 

Diretora Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 

https://www.arvore.com.br/

