
O seguinte termo de compromisso visa elucidar as escolas participantes os principais            
pontos de responsabilidade para a participação no concurso “Eu Escrevo Minha História”            
realizado pela Árvore de Livros.  
 

1) A equipe de atendimento da Árvore de Livros se encontra disponível de segunda a              
sexta-feira das 8:00 às 17:00 para tirar dúvidas da equipe pedagógica pelo e-mail             
minhahistoria@arvoredelivros.com.br ou pelo telefone (21) 2233-9042. 

2) Com o intuito de garantir a qualidade e bom andamento do Concurso, a equipe              
responsável pelo projeto dentro da escola se compromete a realizar reuniões (por            
telefone ou Skype) com duração de 10 minutos com a equipe da Árvore de Livros ao                
longo das 4 semanas de duração do concurso Eu Escrevo Minha História. 

3) Cada escola participante deverá ter pelo menos um(a) coordenador(a) e um(a)           
professor(a) responsável pelo acompanhamento do projeto na escola. 

4) É responsabilidade da escola ceder lista com nome dos alunos participantes para            
cadastro individual na plataforma. As listas devem ser enviadas impreterivelmente          
até o final do dia 7 de fevereiro de 2018. 

5) A Árvore de Livros tem até o final do dia 09 de fevereiro de 2018 para enviar os                  
códigos de acesso dos alunos participantes. 

6) A escola deve divulgar individualmente para os alunos participantes os códigos de            
acesso e tutorial de uso da plataforma Árvore de Livros até o início da primeira               
semana de projeto. 

7) A escola se compromete a realizar os esforços necessários para o acesso de pelo              
menos 50% dos alunos participantes na primeira semana de atividades. Que           
acontecerá entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2018. 

8) O acesso gratuito à plataforma será realizado entre os dias 19 de fevereiro e 23 de                
março de 2018. Após essa data as escolas que desejem continuar usando a             
plataforma devem passar a fazer o acesso pago. 

9) A escola deverá realizar, obrigatoriamente, 2 das atividades indicadas pela equipe           
da Árvore de Livros, além da atividade final. 

10) Relatórios para professores sobre a leitura de seus alunos, como quantidade de            
livros lidos, tempo de leitura e engajamento estarão disponíveis na plataforma até o             
dia 23 de março de 2018. 

11) Ao final do projeto é necessária a realização de uma videoconferência. Na ocasião,             
a equipe de atendimento da Árvore de Livros e a equipe pedagógica da escola              
poderão fazer uma avaliação do mês de atividades. O agendamento deve ser feito             
até o dia 23/03/2018. 

 
A Árvore de Livros se reserva o direito de desclassificar a escola que descumprir com pelo                
menos um dos tópicos citados acima. Ressaltamos que para dúvidas nos procure pelo             
e-mail minhahistoria@arvoredelivros.com.br ou pelo telefone (21) 2233-9042. 
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