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Informamos que o Colégio Maria Montessori adota o Sistema Farias Brito como Material 
Didático (do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio) o qual continua sendo a opção 
mais completa e de melhor resultado a que já aderimos até o momento, pois se trata de um conteúdo 
moderno, cuidadosamente desenvolvido por especialistas das áreas do conhecimento e está ao 
alcance dos estudantes, com muita riqueza de detalhes e conhecimentos, para que os nossos 
estudantes atinjam resultados consistentes e satisfatórios em sua trajetória acadêmica.

Todo o material e soluções que compõem o SFB são preparados para que os alunos 
desenvolvam competências e habilidades específicas, orientadas pela BNCC que, em 2022, serão 
obrigatórias nas escolas, e, assim,  possam adquirir  uma maior capacidade de reflexão crítica, ficando 
mais preparados em sua formação integral e profissional, com ênfase na 1ª série do Ensino Médio, uma 
vez que oferece uma nova formação com os Itinerários Formativos, processo fundamental nessa 
preparação e orientação profissional.

Enfatizamos a necessidade da aquisição do Sistema completo, pois além da utilização do Livro 
Didático, o SFB permite o acesso à Plataforma Digital, importante para ampliar o Letramento Digital, 
além de todos os materiais complementares, e das competências fundamentadas pela BNCC e pelas 
Diretrizes do Conselho Nacional de Educação.

Com base nos elementos acima descritos, não recomendamos a reutilização de materiais 
didáticos, uma vez que os estudantes podem ficar impossibilitados de todos os acessos previstos no 
Sistema, podendo se deparar com conteúdos desatualizados.

O Sistema (SFB) contempla uma evolução constante em sua composição, principalmente para 
a inserção no mundo digital e para a navegação nas mais variadas fontes do conhecimento científico. 

Descrevemos a seguir alguns recursos e elementos que acompanham o Sistema (SFB), 
ressaltando que para cada ano letivo acompanham complementos e Recursos Digitais que são 
essenciais para a aprendizagem significativa dos alunos, sendo:

Sistema de gestão da aprendizagem com acesso aos conteúdos digitais atualizados e às 
ferramentas de apoio que estimulam o maior engajamento à Cultura Digital.



LIVROS DIGITAIS INTERATIVOS

Livro impresso com recursos multimídia que possibilitam estudos de maneira prática e atrativa.

SIMULADOS

Recurso que permite ao estudante um melhor desempenho em que será avaliado a partir da 
compreensão de conceitos, além de prepará-lo para enfrentar condições reais de provas, por serem 
idênticas ao que encontrará nas avaliações oficiais.

OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS (OED)

Ferramentas incorporadas às soluções didáticas, para aprofundamento e ampliação dos con-
teúdos com maior capacidade de reflexão crítica.

Além dos elementos descritos, destacamos a metodologia abordada em todo o material, com 
destaque de ser campeã em resultados acadêmicos e de gestão de aprendizagem, solução que torna 
o processo dinâmico e acessível, contemplando ainda um portal, com avaliações externas realizadas 
com diagnósticos, trazendo dados para professores e alunos para intervenção pedagógica, videoau-
las que ampliam as aprendizagens e materiais de revisão, além de assessoria para formação continua-
da 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 profissional de todos.

Diante do exposto, aproveitamos para informar que o material do Sistema, bem como as 
condições disponibilizadas pela escola para a aquisição do mesmo, encontram-se no site 
(https://apps.sistemafb.com.br/br/sfb/pagamento/)
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