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RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E DE APOIO 
 

SISTEMA FARIAS BRITO 

 

 Material didático atualizado de acordo com a BNCC. 
 Plataforma de Conteúdos LMS: 
 Livros e outros recursos digitais (vídeos, apresentações, videoaulas, etc.) 
 Plataformas para aulas síncronas e assíncronas 
 Plataforma para atividades e avaliações online 
 Banco de questões 

 Plataforma Evolucional: Simulado Fundamental e Institucional; Simulado ENEM. 

R$ 1.560,08 

Forma de Pagamento: Parcelamento no cartão pela Plataforma de Venda SFB 

 
   

ROBÓTICA EDUCACIONAL | EXLABi 

 

 Material didático atualizado de acordo com a BNCC. 
 Plataforma Digital 

R$ 450,00 
Forma de Pagamento: 
- 5x no cartão ou à vista com desconto de 10%. 

   

AGENDA EDU 

 

 Agenda eletrônica para comunicados, eventos e mensagens. 
 Acompanhamento das atividades escolares. 

R$ 50,00 
Forma de Pagamento: 
- À vista ou no cartão (licença única anual para toda a família). 

 

TOTAL GERAL DO INVESTIMENTO PARA A EDUCAÇÃO DE SEU(SUA) FILHO(A): R$ 2.060,08 
 

IMPORTANTE: É essencial a aquisição do material didático novo 2021, que dá direito aos livros didáticos digitais, acesso às plataformas 
digitais e participação nas avaliações e simulados. Em 2021 não faremos utilização de plataformas digitais extras, tendo em vista ser inviável 
fazer uso de vários aplicativos que dificultam o acompanhamento das aulas e atividades escolares pelos alunos e responsáveis. Assim, 
usaremos apenas a plataforma LMS do SFB que nos oferece tudo integrado numa única plataforma. Portanto, não nos responsabilizaremos 
caso o aluno adquira o material usado, pois este não oferece acesso aos aplicativos, plataformas e outros serviços do SFB que serão usados 
pelos professores durante o ano letivo. Lembrando ainda que as plataformas digitais e seus recursos serão utilizados mesmo após a volta das 
aulas presenciais. 

 

ORIENTAÇÕES | OBSERVAÇÕES: 
 

 MATRÍCULA DE ALUNOS NOVATOS 
 Para matrícula de alunos novatos são necessários: 01 foto 3x4; cópia de registro; histórico escolar; uma pasta para documentos; 

comprovante de pagamento do colégio anterior. 
 RG, CPF e comprovante de endereço dos responsáveis. 
 Matrículas abertas: de 04/11 a 24/12 de 2020. 

 
 MATRÍCULA DE ALUNOS VETERANOS 
 Matrículas abertas: de 04/11 a 24/12 de 2020. 
 RG, CPF e comprovante de endereço dos responsáveis. 
 Boleto do colégio quitado 2020. 
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 IMPORTANTE: 
 Todos os alunos deverão adquirir uma licença da Agenda Edu, que oferece acesso a toda a família; 
 Os livros são indispensáveis, não aceitaremos livros de segunda mão e do professor; 
 Todos os alunos deverão apresentar-se com uniforme completo desde o primeiro dia de aula: 

 

 CAMISETA PADRÃO DO COLÉGIO (OBSERVAÇÃO: Não serão 
permitidas camisetas de datas comemorativas, de feiras ou 
outros eventos ocorridos na escola); 

 CALÇA PADRÃO DO COLÉGIO (AZUL MARINHO, EM BRIM) 
(OBSERVAÇÃO: Será permitido ao aluno o uso de calça jeans); 

 

 
 

 

  
 

 SAPATO OU TÊNIS NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO OU AZUL ESCURO – CORES DO COLÉGIO –, VER MODELOS ABAIXO 
(OBSERVAÇÃO: Não será permitido o uso de sapatos ou tênis com cores extravagantes); 

 

    
 

 

 O aluno deverá zelar também por sua aparência pessoal, se apresentado diariamente com o fardamento bem cuidado. 
 
 MATERIAL INDIVIDUAL: 
 01 régua 30 cm. 
 01 par de esquadros e transferidor. 
 01 compasso. 
 01 tesoura escolar sem ponta. 
 01 caderno universitário, capa dura, 15 matérias. 
 01 caderno universitário, 100 folhas (Redação). 
 02 borrachas.  

 02 lápis grafite. 
 01 apontador com coletor. 
 02 canetas esferográficas pretas. 
 01 dicionário de Português c/ nova ortografia (Sugestões: 

Houaiss ou Aurélio). 
 01 dicionário de Inglês (dicionário escolar Inglês-Português / 

Português-Inglês).  
 
 INÍCIO DAS AULAS: 
 Dia 25 de janeiro de 2021. 

 
 HORÁRIO DAS AULAS: 
 Turno Matutino: 07h00min às 11h30min 
 Turno Vespertino: 13h00min às 17h30min 

 
 PROPOSTAS DE GRADE OPCIONAL PARA 2021 
 Aulas de complementação e revisão de conteúdos. 
 Projetos educacionais. 
 Participação em olimpíadas nacionais. 
 Atividades esportivas. 
 
Mais informações com a diretoria, secretaria e setor financeiro.  
Desejamos um ano de 2021 de muitas vitórias para todos! 

Atenciosamente, 
A Direção e Coordenação Pedagógica. 


