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Informamos que o Sistema Farias Brito compõe o Material Didático do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª 
série do Ensino Médio e continua sendo a opção mais completa a que já aderimos nos últimos anos, por se tratar 
de um material moderno, cuidadosamente desenvolvido por especialistas para que os nossos alunos atinjam 
resultados consistentes em sua trajetória acadêmica.

Os conteúdos dos materiais didáticos do SFB são orientados para que os alunos desenvolvam competên-
cias e habilidades especí�cas, assim como uma maior capacidade de re�exão crítica, e estejam de fato preparados 
para seguir a sua caminhada rumo à formação integral e ao sucesso pro�ssional.

O nosso objetivo maior é fomentar a transformação de informação em conhecimento e assegurar aos 
nossos alunos uma educação diferenciada e de qualidade social.

A cada ano, analisamos criteriosamente o material didático e constatamos que o mesmo é atualizado de 
acordo com as nossas metas pedagógicas, pois o material didático atualizado permite que o aluno usufrua de 
todos os benefícios propostos em nosso programa pedagógico, alcançando os resultados necessários.

Durante esse período de afastamento social, em razão da pandemia, reforçamos a necessidade da 
utilização de um material didático ancorado em um Sistema de Ensino, uma vez que o mesmo permite o acesso a 
uma Plataforma Digital, necessária para ampliar o Letramento Digital, o que vem sendo incansavelmente difundi-
do entre toda a comunidade escolar, dentre outras competências fundamentadas pela BNCC e pelas Diretrizes do 
Conselho Nacional de Educação.

Por tais razões, toda a nossa orientação quanto à aquisição do material didático perpassa pelo SFB e não 
recomendamos a reutilização de materiais didáticos, principalmente, nessa nova etapa de Currrículo Contínuo 
(2020/2021), também orientado pelo CNE, em que teremos as retomadas de aprendizagens necessárias para o 
avanço de conteúdos/habilidades, com foco no direito de aprendizagens dos alunos, momentos em que irão 
utilizar-se de tais materiais para as retomadas. Ainda não recomendamos a reutilização em razão de o aluno poder 
se deparar com um conteúdo desatualizado, e o seu processo de aprendizagem �car prejudicado ou defasado, 
além de rasuras, grifos e riscos que podem vir a atrapalhar a compreensão e a resolução das atividades.

Convém salientar que a cada ano a aquisição é feita pelo Sistema e não apenas pelo Livro Didático, pois o 
mesmo já não contempla toda a evolução para a inserção do estudante no mundo digital e para a navegação nas 
mais variadas fontes de conhecimento. 

Podemos descrever alguns recursos e elementos que acompanham todo o Sistema de Ensino – SFB adota-
do pela escola, ressaltando que, a cada ano letivo, acompanham complementos e recursos que são essenciais para 
a aprendizagem signi�cativa dos alunos.



O sistema de gestão da aprendizagem do SFB permite o acesso a conteúdos didáticos digitais atualizados e a ferra-
mentas de apoio que estimulam o maior engajamento do aluno nos estudos.

O conteúdo do livro impresso é enriquecido com recursos multimídia que possibilitam a realização dos estudos de 
maneira prática e atrativa.

O recurso permite que o desempenho do aluno seja avaliado considerando a compreensão dos conceitos, além de 
prepará-lo para enfrentar as condições reais da prova, uma vez que o processo de execução é idêntico ao que ele 
encontrará durante a avaliação o�cial.

Com as ferramentas incorporadas nas soluções didáticas, o aluno é estimulado ao aprofundamento, à ampliação 
dos conteúdos e a uma maior capacidade de re�exão crítica.
AS FERRAMENTAS COMPLEMENTARES ACOMPANHAM O MATERIAL DIDÁTICO DE CADA ANO LETIVO E NÃO SÃO 
VENDIDAS SEPARADAMENTE.
 Por �m, destacamos a metodologia abordada, com referência de ser campeã em resultados acadêmicos, 
envolvendo um novo sistema de gestão de aprendizagem (LMS 2020), solução que torna esse processo mais 
dinâmico e acessível, com uso do portal, avaliações externas realizadas com diagnósticos, trazendo ciência e 
dados para os alunos e professores para tomada de decisão e intervenção pedagógica, avaliações integradas, 
bimestrais, dentro da ferramenta Pleno, além de atividades de casa, diárias, para o bom desenvolvimento de 
hábito de estudo, videoaulas que reforçam o processo de aprendizagem, e ainda contamos com uma assessoria de 
formação continuada para a equipe de professores. Tudo isso é mais qualidade entregue aos alunos, uma vez que 
formam trilhas de formação para os docentes da escola, fortalecendo a qualidade pro�ssional de todos.
 Desde já colocamo-nos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.
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