


Como acessar a 
Plataforma 

de Conteúdos

1. Acessar o site do SFB
(www.sistemafb.com.br).

2. Clicar na seção Acesso às
Plataformas (canto superior-

direito).

3. Selecionar Plataforma de
Conteúdos.

4. Preencher os campos
Login e Senha.



FAQ PERGUNTAS FREQUENTES
Guia para respostas rápidas



SOBRE A PLATAFORMA CENSO



Como vou cadastrar meus alunos e professores no Censo? Para quê?

A ferramenta CENSO do Sistema Farias Brito é uma ferramenta essencial para todo

movimento da escola. É pelo cadastro dos alunos contido lá que o SFB enviará para as

escolas os materiais, receberá a devolução dos mesmos, no 1º bimestre, é por lá que é

contado e enviado os simulados para os alunos do 9º ano ao ensino médio, enfim, é um

eixo norteador de todas as entregas feitas à escola. Por esse motivo, é essencial que os

cadastros no CENSO estejam rigorosamente em dia.

Para cadastrar os alunos na plataforma CENSO, o mantenedor da escola recebe em seu e-

mail, uma mensagem chamada TOKEN. Nesse e-mail, o mantenedor deve cadastrar-se

como EMBAIXADOR da plataforma e ele indicará quem será o GESTOR DO CENSO e o

GESTOR DA LMS. Indicado cada um desses personagens, eles receberão um e-mail em sua

caixa postal para validar o registro de gestor.



Como vou cadastrar meus alunos e professores no Censo? Para quê? CONTINUAÇÃO...

Para cadastrar os alunos e professores na plataforma CENSO, entre no site do Farias Brito:

sistemafb.com.br, clique em PLATAFORMA CENSO, insira seu login e senha de GESTOR DO

CENSO. Pronto... agora é só clicar em cadastro de alunos, que pode ser em lote, via planilha

disponível na própria plataforma, ou cadastrar os alunos individualmente. Para esse cadastro,

você precisa ter em mãos: Nome completo do aluno, data de nascimento e CPF do

responsável.

Para o cadastro dos professores, o gestor da plataforma CENSO deverá percorrer o mesmo

caminho e clicar em CADASTRO DE PROFESSORES. Esse cadastro também pode ser feito em

lote, por meio da planilha disponível na plataforma ou individualmente. Para o cadastro dos

professores, você precisará saber: nome completo, CPF, e-mail, segmento, ano/turma que ele

leciona, e componente curricular.

A plataforma criará automaticamente login e senha de acesso para todos os cadastrados. Mas

se a escola preferir, no momento do cadastro, poderá gerar um login e senha personalizado

para cada aluno/professor.



Como consigo o login e a senha de acesso à plataforma LMS para meus alunos e professores?

Quem está habilitado a exportar da plataforma LMS os acessos de todos os cadastrados, é o

GESTOR DA LMS. O Gestor deve acessar a plataforma com seu login e senha.

Clicar em Plataforma de Conteúdos.

Vai abrir a página inicial. Na barra lateral escura: vá em ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS.

Clique em USUÁRIOS.

Na página que abrirá, ao lado do box azul NOVO USUÁRIO, tem um símbolo de uma

engrenagem (Configurações). Clique nesse ícone.

Abrirá um box com várias informações, sendo as duas principais:

EXPORTAR USUÁRIOS – clicando nesse item, será baixada uma planilha em excel onde constará

todos os personagens cadastrados: alunos, professores, administradores, familiar...

IMPRIMIR SENHAS POR CLASSE – nesse item você deverá selecionar a classe que quiser e será

baixado um arquivo em pdf com login e senha individual para cada aluno.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: caso o GESTOR DO CENSO, no momento em que cadastrou os

usuários, tiver definido uma senha personalizada para cada um deles, no local da senha

constará a palavra MODIFICADA.

Depois de alterada a senha original, a plataforma não tem mais acesso à senha.



Não consigo ver as minhas classes. Por quê?

Se o professor não está conseguindo ver as suas classes, certamente é porque

certamente o gestor da plataforma LMS ainda não fez a configuração das salas de aula.

Para tal, é necessário que o gestor da plataforma LMS acesse a plataforma de

conteúdos e insira seu login e senha.

Após, deverá clicar em MINHAS CLASSES, no menu escuro na lateral.

Após abrir a tela, clique em NOVA CLASSE e siga os passos: dê um nome para a turma,

selecione o ano 1º, 2º, ou outro de referência, clique no box ADICIONAR ALUNOS DE

TURMA BASE.



Não consigo ver as minhas classes. Por quê? CONTINUAÇÃO...

Mais abaixo, em OPÇÕES DA CLASSE, o gestor deve colocar “on” para todas as opções:

Registro de Presença, Fórum, Biblioteca, Mostrar presença, Mostrar faltas, Mostrar

Atrasos. No rodapé da página, clique em SEGUINTE.

Momento de escolher as DISCIPLINAS. Observe as disciplinas da turma que está

cadastrando e clique em cada uma delas para passar para o quadro da direita. Após, no

rodapé da página, clique em SEGUINTE. Confira todas as disciplinas e clique em

SEGUINTE novamente.

Na página seguinte, é a hora de escolher os PARTICIPATES da sala: professores e

coordenadores. Clique em ADICIONAR PARTICIPANTE e escolha os profissionais que

trabalham com essa sala, clicando no quadrinho ao lado do nome do profissional.

Pronto. Agora no rodapé da página, é só FINALIZAR.



Não consigo postar as atividades. Como faço?

Se o professor não está conseguindo postar uma atividade

para a sua sala de aula, é porque certamente o gestor da

plataforma no momento da configuração da escola, não

configurou as escalas de avaliação, tipos de atividades,

modelo de avaliação e os demais. Para liberar a postagem

das atividades, será necessário que o gestor da LMS entre

na plataforma e reveja a configuração da escola, para

liberar as postagens.



Um aluno pediu transferência, ou está inadimplente. Como faço para excluí-lo ou

bloqueá-lo? E se um professor sair da equipe?

O processo abaixo, aplica-se tanto para alunos quanto para professores cadastrados no

Censo. Caso, por algum motivo você tenha que excluir um alunos da plataforma

Censo, você deve acessar a plataforma Censo, com o login e a senha de GESTOR DO

CENSO, busque o professor ou o aluno que deseja fazer a alteração. Na frente do nome do

aluno, há três riscos azuis. Clicando ali, serão informadas três ações: EDITAR, MOVER ou

INATIVAR. A opção a ser escolhida é INATIVAR. Nunca excluir.



SOBRE A PLATAFORMA DE 
CONTEÚDOS



Como posso saber o conteúdo que será trabalhado durante o ano de cada ano ou de

cada componente curricular?

No CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, professores, coordenadores e mantenedores terão

acesso a todo conteúdo que será trabalhado em cada ano, a cada bimestre em cada

componente curricular, inclusive com as principais habilidades que serão trabalhadas

naquela unidade.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, dividido por segmento, está disponível na plataforma de

conteúdos.

Acesse a plataforma SFB com seu login e senha;

Clique em BIBLIOTECA GERAL;

Depois, em CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 2020.

Pronto. Esse material está disponível para download.

Segue imagem abaixo:





Tem objetos digitais ou atividades para a educação infantil?

Sim, estão disponíveis na plataforma de conteúdos atividades

para a educação infantil. No entanto, não são vinculadas com o

material Farias Brito. São sugestões de atividades pensadas,

organizada e direcionadas para ampliar o desenvolvimento

infantil. O professor as encontrará em RECURSOS DIGITAIS na

plataforma de conteúdos.



Onde estão as Atividades Complementares do ensino fundamental 1º ao 5º ano?

Atividades complementares – trata-se de um material preparado para ampliar a lista de

exercícios ofertados no material físico do aluno. Esse material está dividido por componente

curricular em cada ano do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. Para usá-lo, o professor

pode baixar e imprimir para os alunos ou enviar o exercício via plataforma SFB, por meio da

ferramenta ATIVIDADES.

Para acessar as atividades complementares, clique em Plataforma de Conteúdos;

Acesse a plataforma sfb com seu login e senha;

Escolha o segmento – nesse caso, Ensino Fundamental 1;

Clique em MINHAS CLASSES e escolha a classe que deseja visualizar as atividades

complementares;

Clique em RECURSOS DIGITAIS;

Escolha o bimestre e após, o componente curricular;

Chegou! Quando abrir os recursos digitais da sala, também estarão visíveis as atividades

complementares, referente ao bimestre selecionado. Estará disponível o livro para o aluno e

também o manual do professor.

Segue imagem abaixo:





O que são e onde estão os objetos digitais?

Os objetos digitais estão indicados no livro do aluno e também do professor. São vídeos,

informativos, jogos, entre outros, que tem a intenção de ampliar o conhecimento referente

ao assunto tratado.

Para acessar os objetos digitais, clique em Plataforma de Conteúdos;

Acesse a plataforma sfb com seu login e senha;

Escolha o segmento;

Clique em MINHAS CLASSES e escolha a classe que deseja visualizar os objetos digitais;

Clique em RECURSOS DIGITAIS;

Escolha o bimestre e após, o componente curricular;

Pronto... quando abrir os recursos digitais da sala, também estarão visíveis os objetos

digitais.

Abaixo segue imagem para melhor orientação.





Onde estão as Avaliações SFB?

As avaliações do SFB, você encontrará na Plataforma de Conteúdos. 

Acesse a plataforma sfb com seu login e senha;

No menu preto na lateral, você encontrará o ícone BIBLIOTECA GERAL. Clique nele.

Abrirá uma série de recursos. Busque por AVALIAÇÕES BIMESTRAIS FB.

Pronto. Agora é só escolher o segmento que você precisa e buscar suas avaliações.



Não tem Avaliação SFB 2020?

Ainda não. As Avaliações FB são preparadas pelos professores do

Colégio Farias Brito e são disponibilizadas na plataforma SFB no ano

subsequente à sua produção.



Por que não tem avaliação SFB para o 1º ano do ensino fundamental?

O SFB entende que os alunos do 1º ano do ensino fundamental, como continuidade da

educação infantil, devem ser avaliados amplamente em todos os seus aspectos. Também

entende que os alunos precisam de tempo para se adequar ao novo ritmo e organização

diária. Nesse sentido, as avaliações são aplicadas somente a parir do 2º ano. No processo

de avaliação do aluno do 1º ano, é considerado o ritmo próprio do aluno, a valorização de

suas tentativas, o entendimento das suas reações e limites e o trabalho das inevitáveis

frustrações nas dimensões emocional e cognitiva. A avaliação do desenvolvimento do

aluno é ampla, processual e dinâmica. Por meio de observação contínua e de registros

diários sobre as ações dos alunos, os professores acompanham, de modo individualizado,

o seu desenvolvimento cognitivo, as formas de expressão das crianças, sua socialização e

interação no grupo, além das diversas conquistas reveladas nas situações de

aprendizagem individual. Trata-se, portanto, de um instrumento valioso que orienta a

ação pedagógica no sentido de buscar o pleno desenvolvimento da criança.



As vídeo aulas são só para o ensino médio?

As vídeo aulas são preparadas para os alunos do ensino médio e pela

equipe do OEFB. Entendemos que são alunos que precisam ter uma carga

horária de estudos além da escola. O nosso banco de vídeo aulas é um

recurso facilitador para as horas de estudos extras do aluno.



Não encontro as vídeo aulas. Onde estão?

As vídeo aulas do SFB, estão contidas na Plataforma de Conteúdos.

Acesse a plataforma SFB com seu login e senha;

Escolha o segmento Ensino Médio;

Clique em MINHAS CLASSES para definir o 3º ano;

Clique em RECURSOS DIGITAIS;

Selecione o material ANUAL – e clique em TURBO 6.O ou SUPER TURBO 4.0;

Clique no volume que deseja acessar;

Após observe em RECURSOS ADICIONAIS. Todas as aulas do volume estão alocadas ali.



Não encontro as vídeo aulas. Onde estão? CONTINUAÇÃO...

Para conferir as vídeos aulas do 1º e 2º ano EM selecione 1BIM e clique na disciplina

de interesse.

Acesse a série: os vídeos estarão logo abaixo dos livros digitais disponíveis.



Onde encontro o banco de questões?

O banco de questões é uma ferramenta onde os professores encontram mais de 50 mil 

questões para montar sua avaliação, de forma prática e intuitiva.

O banco de questões SFB está na contido na plataforma de conteúdos do SFB. 

Acesse a plataforma SFB com seu login e senha;

Escolha o segmento;

Clique em MINHAS CLASSES e escolha a classe na qual deseja atuar;

Clique no último ícone INTEGRAÇÕES. 

Na linha de baixo vai aparecer BANCO DE QUESTÕES.

Pronto... já está no seu ambiente.



E o simulador de testes? O que é e como funciona?

O simulador de testes, é uma ferramenta destinada aos alunos do ensino médio. Lá, os alunos

poderão escolher o tipo de testes que querem fazer – ATVIDADE ou SIMULADO, seja com

questões de Enem ou de vestibulares. Caso os alunos escolham fazer o teste com questões do

Enem, poderão selecionar as competências e habilidades que querem exercitar. No caso das

atividades, podem escolher o assunto e o tema. Em ambas modalidades, conseguem escolher

a quantidade de questões.

Essa ferramenta é destinada para os alunos. Os alunos que fizerem os testes, terão em seu

PAINEL, um arquivo com o histórico dos seus resultados. No entanto, o professor não

consegue visualizar esses resultados.

O simulador de testes, está contido na plataforma de conteúdos.

O aluno deve acessar com seu login e senha;

Clicar no ícone INTEGRAÇÕES;

Na linha logo abaixo, abrirá o simulador de testes.

Basta clicar ali e escolher a modalidade de simulador que quer fazer.



SOBRE A PLATAFORMA DE 
AVALIAÇÕES



O que eu vejo no ícone Avaliações? Como acesso?

O ícone AVALIAÇÕES é destinado às avalições externas

propostas pelo SFB. É nesse ícone que as escolas terão

acesso aos resultados dos Simulados Enem, aos resultados

das Jornadas Educacionais, bem como aos resultados dos

simulados das universidades paulistas. Os dados de acesso

de cada escola é disponibilizado pela Evolucional, parceira

Farias Brito e são encaminhados para o e-mail do

mantenedor, cadastrado no contrato.



|  A S S E S S O R I A  D E  P E R F O R M A N C E  |

Para dirimir qualquer 
dúvida, entre em contato 
com seu/sua assessor/a 

de performance. 
Teremos prazer em 

auxiliar.


