Plataforma de Conteúdos do Sistema Farias Brito
Manual do Administrador
A Plataforma de Conteúdos SFB é um Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS), um
ambiente que permite o gerenciamento de recursos educacionais digitais, atribuição de atividades,
condução de avaliações e geração de relatórios, entre outras funcionalidades, facilitando o processo de
aprendizagem e ampliando a comunicação entre professores e alunos, compartilhando mensagens e
agendas e através de ferramentas de interação, como fóruns de discussão e salas de aula virtuais.

A sua missão como Administrador é preparar o ambiente que será a sala de aula virtual dos alunos e
professores, configurando-o para que fique com a cara de sua escola.
Para isso, você vai realizar algumas personalizações, criação de turmas e usuários.
1. Como acessar o LMS
Para acessar o LMS, insira os dados do usuário e a senha fornecidos pelo SFB e pressione o
botão "Conectar".
Em seguida, selecione seu perfil, nível e ciclo e clique em "Ok".

Tela inicial do usuário Administrador

Para encerrar a cessão, clique no botão “Sair”

, no canto superior direito da tela.

2. Acesso rápido a funções comuns do LMS
No canto superior direito da tela há uma área com vários ícones de atalhos para funções comuns a
todos os usuários do LMS: Meu Perfil, Mensagens, Notificações, Ciclos, Segmentos, Agenda e Sair
(visto no item anterior).
2.1 - Meu Perfil
Para acessar os dados da sua conta, você pode selecionar a área MEU PERFIL, a partir da
tela inicial, ou clicar sobre o seu nome na área de atalhos.

Os dados da conta são administrados a partir da Plataforma Administrativa SFB, aqui no
LMS é possível visualizá-los mas não editá-los.

2.2 – Mensagens
Para acessar suas mensagens, você pode selecionar o item MINHAS MENSAGENS, no menu
lateral esquerdo, ou clicar no ícone de um envelope da área de atalhos.

A partir dessa tela flutuante você pode RESPONDER, APAGAR, criar NOVA MENSAGEM ou
clicar em VER TODAS para ir à seção de Mensagens.

2.3 – Notificações
Para acessar suas notificações, você pode selecionar o item NOTIFICAÇÕES, no menu lateral
esquerdo, ou diretamente no ícone de um sino na área de atalhos.

A partir dessa tela flutuante você pode APAGAR uma notificação ou clicar em VER TODAS
para ir à seção de Notificações.

2.4 - Alteração de Ciclo e Segmento
Na área de atalhos há também um botão que permite alternar entre os ciclos e os
segmentos nos quais o usuário tem permissão de acesso e também histórico anterior.

Ao clicar sobre o ciclo atual, será possível alternar para outros ciclos nos quais tenham
algum histórico.

E ao clicar sobre o segmento atual, abrirá uma lista com os segmentos nos quais você tem
permissão de acesso.

2.5 – Agenda
Para acessar sua agenda, você pode selecionar a área AGENDA, a partir da tela inicial, ou
clicar sobre o ícone de um calendário na área de atalhos.

A partir dessa tela flutuante você pode acessar diretamente um evento, clicando sobre seu
título, ou ir para ir a seção Agenda clicando em VER TODOS.

3. Informações da escola
Na seção INFORMAÇÃO, no menu lateral, pode-se consultar o ciclo ativo e o segmento em que se
encontra o usuário, assim como os anos atribuídos ao segmento em questão.
3.1. Ano letivo (ciclo)
Mostra o ano letivo e os ciclos nos quais há algum histórico, o estado seja ativo ou inativo, a
data de início e a data final de cada ciclo.

3.2. Segmentos e anos
Ao clicar no nome do segmento mostrará as informações básicas como: nome, descrição e
quantidade de anos deste segmento.

4. Configurações
4.1. Minha escola
Esta é uma seção onde você deve configurar a informação geral da sua escola, que é dividida
em Informação básica, Permissões e Configuração dos relatórios.

Ao clicar no botão EDITAR, abrirá uma página flutuante onde você poderá editar o os detalhes
que desejar.
4.1.1. Informação básica
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Seta para exibir/ocultar a seção de informação básica.
Campo para modificar o nome fantasia do ano (ciclo).
Média escolar (nota de corte), deve ser de 1 a 100.
Configuração da escala padrão. Essa escala aparecerá sempre que for necessário
atribuir uma escala a qualquer uma das seções da plataforma.
Peso padrão. Esse peso aparecerá por padrão sempre que a plataforma solicitar para
colocar um peso.
ON / OFF para limitar a visibilidade das atividades (para alunos e familiares)
O número de semanas que se limitará a visibilidade das atividades.
Logo atual da escola na plataforma. Se quiser colocar um novo logotipo, você pode
navegar até o arquivo ou arrastá-lo para a caixa com a linha pontilhada.

4.1.2. Permissões
Ainda dentro da seção de informações básicas, encontramos também as permissões de
usabilidade para alunos, professores ou familiares dentro do LMS. (Algumas permissões
não se aplicam a todos os perfis mencionados.)

1- Permitir que alunos e familiares mudem seu nome.
Nota: Essa função deve ser mantida desabilitada pois a administração de usuários é
feita na Plataforma Administrativa SFB.
2- Permitir que alunos e professores mudem sua senha.
3- Permitir que alunos e familiares mudem sua foto de perfil.
Se não for permitido, a opção para mudança de foto não será exibida para alunos e/ou
familiares.
4- Permitir que alunos e familiares vejam o boletim.
Se não for permitido, toda a seção de Progresso acadêmico desaparecerá do console
do aluno e/ou familiares.
5- Permitir mensagens internas entre todos os usuários e/ou alunos.
6- Permitir que os professores comentem as notas das avaliações de classe.
7- Permitir que os professores editem as notas a nível de período e disciplina.
8- Permitir que a opção Editar tabela apareça na seção Avaliações para professores.
9- Permitir que os alunos criem fóruns.

4.1.3.Configuração de relatórios (Boletins)
Nesta seção você poderá configurar os parâmetros que surgirão ao gerar relatórios. Esses
parâmetros também podem ser configurados ao criar um novo relatório na seção
BOLETINS.
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Seta para exibir/ocultar a seção de Configuração de relatórios.
Nome da escola a ser exibido nos relatórios.
Para indicar a escala a ser utilizada para calcular a média final
Para indicar o máximo de colunas no relatório vertical.
Para indicar o máximo de colunas no relatório horizontal.
Indicador ON / OFF para mostrar o registro de presenças no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar as observações no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar a média por período no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar o desempenho por período no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar a média por assunto no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar o desempenho por assunto no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar a média da classe no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar o desempenho da classe no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar as disciplinas não curriculares no relatório.
Indicador ON / OFF para mostrar o peso das subdisciplinas no relatório.
Indicador ON / OFF para adicionar informações de contato no relatório.
Mostrará a caixa para carregar uma imagem com as informações de contato.
17- Indicador ON / OFF para adicionar certificações ao relatório.
Mostrará a caixa para carregar uma imagem com as certificações.
18- Indicador ON / OFF para adicionar firmas (assinaturas) ao relatório.
Mostrará campos para incluir títulos e nomes das pessoas que assinam e as caixas para
carregar imagens com as respectivas assinaturas.

4.2. Disciplinas
Para consultar a lista de disciplinas disponíveis em sua escola, clique sobre DISCIPLINAS no
menu lateral esquerdo.

É importante notar que as disciplinas podem ter visibilidade pública ou limitada:
 As disciplinas criadas e configuradas por padrão no LMS sempre são visíveis para todos
os usuários.
 As novas disciplinas que você criar serão visíveis apenas no âmbito de sua escola e você
poderá configurar para que apenas administradores e professores tenham acesso.
Para criar novas disciplinas, clique no botão NOVA DISCIPLINA, na aba DISCIPLINAS DA ESCOLA.

Será exibido um formulário no qual você deverá indicar o nome da disciplina, a ordem com que
deve ser listada, se terá uma escala específica, a visibilidade desejada, a cor e a imagem de
identificação dessa disciplina.
Quando terminar, clique no botão SALVAR.

4.3. Escalas de avaliação
As notas dos alunos são avaliadas através das escalas.
As escalas podem ser de dois tipos:
 Numérico (por exemplo, de 1 a 10).
 Alfanumérico (por exemplo, bom, regular e insuficiente).
Para consultar as escalas disponíveis para sua escola, clique em ESCALAS DE AVALIAÇÃO no
menu lateral esquerdo.

Note que as escalas podem ter visibilidade pública ou privada:
 As escalas criadas e configuradas por padrão no LMS sempre têm visibilidade pública.
Essas escalas estão na aba ESCALAS DE AVALIAÇÃO COMUNS.
 As novas escalas que você criar terão visibilidade privada. Essas escalas estarão na aba
ESCALAS DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA.
Para criar novas escalas, clique no botão NOVA ESCALA, na aba ESCALAS DE AVALIAÇÃO DA
ESCOLA.

Será aberta uma tela flutuante onde serão preenchidas as informações necessárias, definindose também se a escala será do tipo numérica ou alfanumérica.

Escala numérica
Se a escala for numérica, você deve especificar os valores mínimo e máximo da escala, nos
campos "Mínimo" e "Máximo".
Você também deve indicar o número de casas decimais que cada valor pode ter no campo
"Casa decimal", no campo "Arredondamento" você deve indicar o valor do arredondamento.
Por exemplo: se você colocar 5, isso significa que, em uma escala de 5 a 10 com 1 decimal,
como a que você vê na imagem abaixo, as notas com 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, serão
aproximadas para 6,60. Uma vez que em todas estas notas, o segundo decimal tem um valor
maior que 5.
Do mesmo modo, notas com 6.54, 6.53 ou 6.52 serão convertidas em 6.50.

Embora não seja obrigatório, você pode adicionar exceções a esse arredondamento. Para fazer
isso basta clicar no botão "Adicionar exceção" e preencher os campos solicitados. Por exemplo,
você pode indicar que o aluno verá a nota 5.0 quando sua nota estiver entre a porcentagem
mínima de 0.0000 e a porcentagem máxima de 59.9999. Ao adicionar esta exceção, o
arredondamento não terá efeito para notas entre 5,5 e 5,9, uma vez que o sistema em vez de
atribuir uma classificação 6.0, como indicado pela regra de arredondamento, verá um 5.0,
como o "Nome" de exceção.
Lembre-se de que a entrada de dados deve ser com 4 casas decimais para que o sistema faça
um cálculo mais preciso possível e sem erros na aplicação das exceções.
Escala alfanumérica
Se desejar criar uma escala alfanumérica, deverá atribuir um nome e uma ordem.
Em seguida, clique em "Adicionar exceções", para notificar o sistema como as notas deverão
ser atribuídas. Complete os campos "Nome", “Descrição” (não é obrigatório), o percentual
mínimo, máximo e a equivalência.

Na imagem de exemplo abaixo, o aluno somente passará se atingir 60% em sua pontuação.
Você pode ver que, para o intervalo de 0.0000 a 59.9999, a equivalência atribuída é 50.0000 e,
portanto, não cumpriu, como diz o nome da exceção. Para um intervalo de 60.0000 a 100.0000,
considera-se que o aluno cumpriu a meta.

Nas escalas alfanuméricas, a entrada de dados também deve ser com 4 decimais para que o
sistema torne o cálculo mais preciso e não haja erros na aplicação das exceções.
É importante ter em conta que é o "Nome" (NC ou C) que aparecerá como uma nota, e não a
equivalência.
Nota: não pode haver espaços (nem antes, nem depois) no campo "Nome". Se isso ocorrer,
será enviada uma mensagem ao tentar colocar a nota na avaliação, porque não encontrará o
valor correspondente.
Ao final, clique em SALVAR para que a escala apareça na lista de escalas de avaliação.
Caso queira editar ou apagar uma escala já criada, clique sobre o nome da escala na lista e, em
seguida, clique em EDITAR ou APAGAR.

4.4. Tipos de atividade
Você pode agrupar as atividades escolares por vários tipos, por exemplo, tarefas, exames,
trabalhos em grupo, etc.
Os tipos de atividades podem ter visibilidade pública ou privada:
 Os tipos de atividades criados e configuradas por padrão no LMS sempre têm
visibilidade pública. Esses tipos estão na aba TIPOS DE ATIVIDADES COMUNS.
 Os novos tipos que você criar terão visibilidade privada. Esses tipos estarão na aba
TIPOS DE ATIVIDADES DA ESCOLA.
Para consultar os tipos de atividades disponíveis em sua escola, clique em TIPOS DE
ATIVIDADES, na seção CONFIGURAÇÃO do menu lateral.

Se precisar criar novos tipos de atividades, basta clicar no botão NOVO TIPO DE ATIVIDADE, na
aba TIPOS DE ATIVIDADES DA ESCOLA.

Será exibido um pequeno formulário no qual você deverá indicar o nome do tipo de atividade e
a ordem em que aparecerá na lista (padrão 0).
Para finalizar, clique no botão SALVAR.
Caso queira editar ou apagar um tipo de atividade já criado, clique sobre o nome do tipo de
atividade na lista e, em seguida, clique em EDITAR ou APAGAR.

4.5. Modelos de avaliação
Os modelos de avaliação podem ser definidos como esquemas de avaliação que você configura
e que serão usados como padrões para qualificar as atividades atribuídas aos alunos em uma
classe. Lembre-se de que essas atividades farão parte de uma disciplina e de que essa disciplina
será ensinada durante um determinado período.
Portanto, você criará modelos com os quais se avaliarão as atividades das disciplinas, em
períodos específicos.
Para criar um novo modelo de avaliação, clique em MODELOS DE AVALIAÇÃO, na seção
CONFIGURAÇÃO do menu lateral.

Por padrão, são exibidos os modelos de avaliação criados pela escola.
Nesta mesma tela, clique em NOVO MODELO DE AVALIAÇÃO para que seja exibida um pequeno
formulário, onde você deverá preencher o nome do novo modelo e a ordem em que deverá
aparecer na lista de modelos.

Uma vez criado o novo modelo, deve-se adicionar os tipos de atividade que farão parte desse
modelo. Para tanto, clique em TIPOS DE ATIVIDADE e depois em ADICIONAR TIPO DE ATIVIDADE.

Serão exibidos os tipos de atividades previamente criados pela escola e aqueles entregues por
padrão. Selecione o tipo de atividade a ser incluída no modelo, defina a ordem, o peso e a escala
a ser utilizada para essa atividade.
Para finalizar, clique em SALVAR.
Após adicionar os tipos de atividades desejadas para o modelo, você terá a opção de adicionar o
modelo de avaliação às disciplinas e períodos das classes que não possuem ainda um modelo.
Para isso, clique em CLASSES e depois em ATRIBUIR CLASSES.

Será exibida uma tela flutuante com a lista de classes que não têm ainda um modelo de
avaliação atribuído para um determinado período e disciplina.

Pode-se adicionar mais de uma Classe / Período / Disciplina a um mesmo modelo.
NOTA: se você editar o modelo (nome, escala, tipos de atividade, atividades, etc.), essas
alterações não serão refletidas nas classes às quais já foi atribuído. Da mesma forma, se o
modelo for excluído, não será excluído das classes já atribuídas.

4.6. Tipos de recurso
Os tipos de recursos distribuem recursos de acordo com seu tipo de conteúdo e seu uso na sala
de aula. Por exemplo, um recurso do tipo arquivo pode ser distribuído em categorias como
imagem, arquivo multimídia ou PDF.
Os tipos de recursos podem ter visibilidade pública ou privada:
 Aqueles criados e configurados por padrão no LMS são visíveis por todos.
 Os tipos de recursos que você criará sempre terão visibilidade privada.
Para consultar os tipos de recursos disponíveis em sua escola, vá para TIPOS DE RECURSOS, na
seção CONFIGURAÇÃO do menu lateral.

Ao clicar na aba TIPO DE RECURSOS COMUNS, será exibida a lista de tipos de recursos
configuradas por padrão no LMS.
Para criar um novo tipo de recurso, vá para a aba TIPOS DE RECURSOS DA ESCOLA e clique no
botão NOVO TIPO DE RECURSO.

Será exibido um pequeno formulário no qual você deverá indicar o nome que deseja, atribuir
uma imagem de identificação e adicionar uma descrição ao novo tipo.
Para finalizar, clique no botão SALVAR.

4.7. Períodos de avaliação
O período de avaliação é a forma como o ano letivo é distribuído na escola, normalmente
Bimestres ou Trimestres (estes também chamados Etapas).
O LMS já vem pré-configurado com um período Oficial, organizado em bimestre. Caso sua escola
opte por outro período, você precisará cria-los.
Veja a seguir, como criar um período de avaliação:
 Na seção CONFIGURAÇÃO, no meu esquerdo, clique em PERÍODOS DE AVALIAÇÃO



Na tela que abrir, clique no botão ADICIONAR PERÍODO DE AVALIAÇÃO



Preencha os campos conforme as características de sua escola



Clique no botão SALVAR
Após clicar em SALVAR, será exibida uma tela para conferência dos dados. Se precisar
alterar alguma informação, clique em EDITAR.

IMPORTANTE: Cuidado com o uso do botão FINALIZAR, pois este encerra o período,
impedindo que atividades e calendários sejam associados a ele, e o botão APAGAR, que
irá excluir o período.

4.8. Notificações
Várias ações na plataforma geram notificações automáticas, que são enviadas aos usuários
apenas para informá-los sobre a ocorrência de um determinado evento.
Utilize esta seção para configurar quais notificações serão enviadas, de acordo com o tipo de
cada usuário.

4.9. Visibilidade em tablet
Para usuários que utilizam o aplicativo SFB para tablets, há necessidade de gerenciar o espaço
de armazenamento que será ocupado no dispositivo pelos recursos digitais.
No aplicativo, a função de sincronização realiza o download dos recursos digitais disponíveis
para cada classe da escola, e os armazena localmente no tablet.
Esta seção permite que o Administrador selecione os períodos de avaliação, cujos recursos
digitais estarão disponíveis para sincronização, para cada classe da escola.

5. Estrutura de classe
5.1. Recursos digitais
Os recursos digitais formam um conjunto de materiais didáticos em formato digital, disponíveis
para trabalhar em sala de aula. Você encontrará recursos criados e configurados por padrão no
LMS para serem utilizados imediatamente.
Você também pode fazer o upload de novos materiais a partir do seu computador e atribuí-los
às suas classes.
Para acessar a lista completa de recursos do LMS, acesse o item RECURSOS DIGITAIS, na seção
ESTRUTURA DE CLASSE do menu lateral. Navegue pela árvore de conteúdos selecionando os
períodos, disciplinas e, finalmente, os assuntos para acessar seus detalhes e veja a lista de
recursos que o formam no painel do lado direito.

Criar um novo Assunto
Ao entrar na seção RECURSOS DIGITAIS, pressione o botão ADICIONAR.
Será exibida uma tela flutuante com campos a serem preenchidos.
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Título do novo assunto.
Ano escolar para o qual se aplica o novo assunto.
Disciplina na qual o novo assunto será inserido.
Período de avaliação para o qual se aplica o novo assunto.
Descrição do novo assunto.
Objetivos pedagógicos associados ao novo assunto.
Aprendizagem esperada com a aplicação desse novo assunto.
Indicador ON / OFF para que o assunto seja visível no aplicativo SFB.

5.2. Minhas classes
As classes aulas são o espaço de relacionamento entre alunos e professores.
São nessas classes que os professores disponibilizam atividades, tarefas de casa, conteúdos
extras, os alunos participam de fóruns e realizam seus planos de estudo.
A criação das classes aulas devem respeitar a estrutura da escola.
Veja a tabela a seguir um exemplo de criação de classes aulas
Turma
1º ano A
1º ano B

Turno
Matutino
Vespertino

Professor
Profa. Ana
Profa. Ana

Assuntos/Disciplina
Conteúdo do 1º Ano
Conteúdo do 1º Ano

Classe aulas
1º ano A
1º ano B

Observe que, mesmo sendo a mesma professora com os mesmos conteúdos, é importante criar
as classes aulas separadamente, porque os alunos são diferentes.
Vejamos um segundo exemplo:
Turma
6º ano A

Turno
Matutino

Professor
Prof. João

6º ano A

Matutino

Profa. Carla

6º ano A

Matutino

Profa. Maria

Assuntos/Disciplina NOME DA CLASSE
Matemática
6º ano A –
Matemática
Geografia
6º ano A –
Geografia
História
6º ano A –
História

Neste exemplo, a turma é a mesma, bem como os alunos, mas os professores são diferentes.
Assim, é preciso criar uma classe aula para cada professor.

Para criar as classes:
 Na seção ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS, em TURMAS DE ALUNOS, certifique-se que você
já tem turmas criadas, vindas do CENSO da Plataforma Administrativa.



Na seção ESTRUTURA DE CLASSE, clique em MINHAS CLASSES e depois em NOVA CLASSE.



Preencha os dados da tela, priorizando os campos em asterisco.



IMPORTANTE: marque as opções BIBLIOTECA e FÓRUM nesta tela.



Clique no botão SEGUINTE.



Selecione as disciplinas disponíveis no painel da esquerda e clique na seta simples para a
direita, o que adicionará as disciplinas selecionadas à classe.
Caso queira adicionar todas as disciplinas, simplesmente clique na seta dupla para a direita.



Após definir as disciplinas, clique no botão SEGUINTE



Associe os modelos de avaliação a cada disciplina e o respectivo período de avaliação.
Selecione uma disciplina e, a seguir, arraste um modelo para cada período de avaliação.
Se preferir, arraste o modelo para a caixa TODOS para associar automaticamente o modelo
para todos os períodos de avaliação.



Quando concluir a associação dos modelos de avaliação, clique em SEGUINTE.
Nota: É possível associar os modelos de avaliação posteriormente, editando as propriedades
da classe.



Adicione os usuários que farão parte da classe (Alunos, Professores, Coordenadores e
Professores Convidados).



Clique sobre o tipo de usuário que deseja adicionar, a seguir clique no botão ADICIONAR

Será exibida uma tela com a lista de usuários do tipo desejado.

Selecione os usuários a serem adicionados à classe e clique em SALVAR.
Repita a operação para adicionar os demais tipos de usuários à classe.



Quando terminar de adicionar todos os usuários à classe, clique em FINALIZAR.



Será exibida a página inicial da classe recém criada.

5.3. Biblioteca geral
A biblioteca geral é um espaço virtual onde os professores podem consultar documentos de
apoio às suas disciplinas ou de caráter genérico. A biblioteca é composta de recursos, que são
agrupados em coleções de acordo com um critério ou assunto comum.
Clique sobre BIBLIOTECA GERAL, no menu lateral esquerdo, para acessar a biblioteca da escola.

Algumas coleções são criadas pelo SFB e configuradas por padrão no LMS para que possam ser
utilizadas rapidamente.
Você também pode adicionar coleções e recursos próprios da escola na Biblioteca Geral.
Para adicionar uma nova coleção:
 Clique no botão ADICIONAR BIBLIOTECA.
 Preencha os campos na tela flutuante que se abre e clique em SALVAR.

Para adicionar recursos a uma coleção existente:





Selecione a coleção na lista e clique sobre o ícone
Clique em ADICIONAR RECURSOS.

, ao lado direito de RECURSOS

Preencha os campos na tela flutuante que se abre e clique em SALVAR.

Nessa tela você também define se o recurso ficará visível para Professores ou Alunos,
acessados via desktop ou pelo tablet.

Como regra padrão, os conteúdos da Biblioteca Geral ficam visíveis apenas para os professores,
coordenadores e administradores.
Para que os alunos tenham acesso a algum conteúdo da biblioteca, é necessário adicionar esse
conteúdo (ou coleção) às bibliotecas específicas das classes às quais se deseja dar acesso.
Para adicionar recursos da biblioteca geral à biblioteca de uma classe:





Selecione a coleção na lista e clique sobre o ícone
Clique em ADICIONAR CLASSE.

, ao lado direito de CLASSES

Selecione as classes às quais deseja adicionar o conteúdo e clique em SALVAR.

6. Administração de usuários
6.1. Usuários
Na seção USUÁRIOS, o LMS SFB apenas exibe a lista de usuários cadastrados pela Plataforma
Administrativa SFB. O Administrador do LMS não cria ou edita dados de usuários. Estes usuários
vêm importados do CENSO e são gerenciados na Plataforma Administrativa. Portanto,
certifique-se que o seu CENSO na Plataforma Administrativa esteja corretamente preenchido.

6.2. Turmas de alunos
Na seção TURMAS DE ALUNOS, o LMS SFB apenas exibe a lista de turmas cadastradas pela
Plataforma Administrativa SFB. O Administrador do LMS não cria ou edita turmas de alunos.
As turmas são importadas do CENSO e gerenciadas apenas Plataforma Administrativa.

Você pode visualizar os detalhes das turmas e os alunos adicionados a elas.

Pode também visualizar os detalhes de cada aluno da turma.

