


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.







Digite o seu usuário e senha
e clique em CONECTAR.

Caso você tenha esquecido a
sua senha, poderá clicar aqui
para recuperá-la.



Se você der aulas para mais de
um segmento, aparecerá um
menu para selecioná-lo. As
configurações feitas em um
segmento não são válidas para
outro.

Após selecionar o segmento,
clique em OK.



DICA: dentro da LMS, é possível mudar de segmento sem ter de efetuar um novo
login. Clique no ícone, que fica no canto superior direito da tela, ao lado da sua foto.

Minhas classes é o primeiro 
lugar a clicar quando acessar a 
LMS. O botão está no menu à 
esquerda. Ao entrar em Minhas 
classes, aparecerão todas as 
suas turmas. 





Entrando em uma classe, você verá um menu com
várias funções disponíveis. Nessas cinco funções
estão concentrados os recursos que permitem maior
interação entre professores e alunos. São elas:
Recursos digitais, Atividades, Biblioteca de classe,
Fórum e Integrações.



ATIVIDADES 
Como criar atividades e associar a 

recursos da Biblioteca?



ATIVIDADES

Esse recurso permite a criação de atividades para os
alunos direto na Plataforma LMS. Ao propor uma
atividade pela LMS, lembre-se de que você não está
apenas usando a Plataforma para registrar uma
tarefa, mas está estimulando no aluno o
desenvolvimento de uma competência digital.
Portanto, é estratégico que a atividade desafie o
aluno no âmbito das competências digitais.





Clique em Nova atividade e preencha os campos 
presentes no formulário. 



Neste primeiro momento, não se
preocupe com a escala de
avaliação. Outro ponto que pode
chamar sua atenção e causar
dúvida são os tipos de atividade.
Eles são criados pelo
administrador/gestor da escola;
portanto, converse com ele se
quiser adicionar algum tipo de
atividade (por exemplo, um
trabalho em grupo) que não
conste na lista do formulário.

Escreva o nome 
da atividade.



Selecione um 
período de 
avaliação.



Selecione a 
disciplina.

Selecione um 
tipo de atividade.



Aqui você poderá:
• descrever como será

a atividade proposta,
• digitar os exercícios

que deverão ser
respondidos pelos
alunos,

• inserir links, imagens
para ilustrar melhor
a atividade...



Essa atividade poderá 
ser programada, 

previamente. Com data 
de início e data final 

para que seja realizada 
pelos alunos. 

Ao clicar na data de 
início aparecerá um 

calendário onde você 
poderá definir o 

dia/mês e horário em 
que a atividade ficará 

disponível para o aluno.



Ao clicar na data final aparecerá 
um calendário onde você poderá 

definir o dia/mês e horário em 
que a atividade não ficará mais 

disponível para o aluno. Ele 
continuará visualizando a 

atividade, mas não poderá mais 
respondê-la.



O professor poderá
disponibilizar a atividade
para todos os alunos da

classe, ou apenas para um
grupo específico de alunos.



Ao permitir o envio de 
arquivos, o aluno poderá 

encaminhar vídeos, arquivos e 
imagens, conforme orientação 

dada para a realização da
atividade.

Ao clicar em ADICONAR 
RECURSOS, você poderá 
adicionar um recurso da 

própria Biblioteca de 
Classe da LMS.



Todos os recursos que 
estiverem na Biblioteca de 
Classe, ficarão disponíveis 

nesse campo.



Basta selecionar o recurso 
desejado e clicar em 

CRIAR. Lembrando que o 
recurso precisa estar 

disponível para 
visualização do aluno. 



Pronto! A atividade foi 
criada e ficará disponível 
para o aluno de acordo 

com a data de início 
agendada pelo professor. 

Quantidade de 
destinatários que irão 
receber a Atividade.

Você poderá também, 
anexar algum arquivo, que 
esteja em seu computador, 

para a realização da 
atividade proposta.




