
 

 

 
 

Instruções para o  

pagamento das soluções  

educacionais que seus  

fi lhos utilizarão em 2020 

LIDERANÇA MUITO ALÉM  

DO PRIMEIRO LUGAR 

www.sistemafb.com.br 

sfb.suporte@santillana.com 

    /sistemafariasbrito 

    /sistemafb 



 

Acesse:  sistemafb.com.br                Clique em  Acesso às plataformas , em seguida selecione  Pagamento  

Sistema Farias Brito . No primeiro acesso serão solicitados o CPF (o mesmo fornecido previamente à  

escola) e o e-mail do responsável. 

Valide os alunos sob sua responsabilidade:  Verifi que todos os dados do aluno; se estiverem  

corretos, no campo “Relacionamento” selecione a opção que se encaixa e  clique no botão  validado .   
Em seguida, clique em  continuar . 

1 O  PASSO 

2 O  PASSO 



 

Cadastre seus dados pessoais 

Valide os alunos sob sua responsabilidade:  Verifi que todos os dados do aluno; se  

estiverem corretos, clique no botão  Validar aluno . Em seguida, clique em  Continuar . 
4 O  PASSO 

3 O  PASSO 



 

Importante:  Caso exista alguma divergência, marque a opção  Recusar aluno  e informe o  

motivo. Aguarde o e-mail com as correções necessárias para novo acesso. Concluída essa  

etapa, o aluno passa a ser considerado devidamente regularizado e uma nova validação  

poderá ser feita. 

Efetue o pagamento:  Clique no botão “Pagar”. Lembre-se: Cada aluno só pode  ser vinculado  

a um único CPF  
5 O  PASSO 



 

Dados de faturamento:  Nesta tela você fará a inclusão dos dados para o faturamento.  

 Se deseja continuar os dados de faturamento para o mesmo responsável inserir os dados  1) 

solicitados. 

 Caso deseje que o faturamento seja feito em nome de outra pessoa inserir os dados  2) 

solicitados. 

e  Caso deseje que o faturamento seja feito para uma “pessoa jurídica” fl  3) gue a opção e insira  

os dados solicitado. 

Importante: os dados de faturamento para emissão da Nota Fiscal serão os mesmos  

preenchidos nos dados cadastrais. 

Escolha uma forma de pagamento e clique em Continuar. 

Atenção:  Após inserir os dados por favor faça a verifi cação e clique em “continuar” 

6 O  PASSO 

7 O  PASSO 



 


