
 

 

 

 
 

ANEXO I 
MATRÍCULAS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO 2020 - ANOS INICIAIS 

MATRÍCULA – 1º, 2º, 3º, 4º E 5º ANOS 

MATRÍCULA 

CICLO 01 CICLO 02 CICLO 03 

22/10 A 14/11 18/11 A 13/12 APÓS 16/12 
8% DE DESCONTO SOBRE A  

MENSALIDADE INTEGRAL DE 2019 
MESMO VALOR DA MENSALIDADE 

INTEGRAL DE 2019 
VALOR DA MENSALIDADE DE 2020 

MATRICULA PODE SER PAGA EM ATÉ 3X 
NO CARTÃO 

MATRICULA PODE SER PAGA EM 
ATÉ 2X NO CARTÃO 

R$ 85,00 DE ACRÉSCIMO A TÍTULO DE 
FRETE 

MATERIAL DIDÁTICO 
PAGAMENTO A VISTA COM 5% DE DESCONTO 

PAGAMENTO EM 5X – 35% DE ENTRADA + 4X IGUAIS A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2020 JUNTO 
COM  O BOLETO DA MENSALIDADE ESCOLAR 

R$ 85,00 DE ACRÉSCIMO A TÍTULO DE FRETE APÓS O DIA 16/12 

INFORMAÇÕES GERAIS 
COLEÇÃO BERNOULLI: A Coleção é composta de 8 livros (4 por semestre) e tem o objetivo de ser, para o aluno, a principal referência do 
conjunto de conhecimentos de cada área e propiciar apoio e incentivo ao hábito de estudo e ao prazer em aprender.  O material está 
estruturado de modo a permitir a ampliação da compreensão de mundo por meio de textos atualizados, imagens e esquemas claros e 
atrativos, com atividades formativas e significativas. A Coleção Bernoulli Ensino Fundamental I promove a articulação entre as diversas 
áreas do conhecimento e funciona como um ponto de partida para explorar outras fontes e tecnologias que contribuam para o processo de 
aprendizagem e para a construção de uma consciência pessoal, social e planetária essenciais para o exercício pleno da cidadania. Todo 
material é impresso em cores, com acabamento de alta resistência para preservar sua qualidade ao longo do período de utilização. Os 
estudantes terão, em 2020, uma coleção 100% atualizada em relação as normas da BNCC. Sendo assim, preparada para o 
desenvolvimento de habilidades e competências, como prevê a base. 
LINGUA INGLESA: Material elaborado para as aulas curriculares de Língua Inglesa, que, em 2020, passa a ser entregue como um 
material extra. O livro tem como objetivo desenvolver, de forma lúdica, a capacidade de comunicação, iniciando o processo de 
conversação, compreensão, leitura e escrita em Inglês nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
BERNOULLI E CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS: Cambridge Press, uma editora britânica, fundada em 1534 com o aval do rei Henrique 
VIII para a Universidade de Cambridge, é considerada a editora mais antiga do mundo em operação contínua e a segunda maior editora 
universitária do mundo.Por meio do lema “Experience Better Learning”, Cambridge traz uma abordagem simples por meio da qual insights 
profundos ajudam a moldar um rico conteúdo que gera melhores resultados. Acreditamos que um programa de desenvolvimento de alunos 
bilíngues é o caminho para uma aprendizagem alinhada aos desafios desse novo tempo, não apenas focado no ensino puro da língua 
inglesa, mas no desenvolvimento de habilidades como a leitura, a escrita, a compreensão e a conversação, bem como o trabalho com 
valores sociais e habilidades socioemocionais. Há uma necessidade de mudança de paradigma: sair do formato aulas de inglês e 
oportunizar um ensino real com aulas em inglês. Com isso, esperamos formar alunos bilíngues aptos a compreender e a viver em uma 
sociedade globalizada, capaz de estabelecer uma comunicação efetiva. 
EDUCAÇÃO SÓCIOEMOCIONAL - COLEÇÃO EU NO MUNDO: Conhecendo a si mesmo para desvendar o mundo – A proposta da 
coleção vem ao encontro da necessidade de formação integral das crianças, que precisam ser preparadas para enfrentar os desafios do 
mundo. São livros ricos em vivências e relações para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, intrapessoais e interpessoais. Estimula 
o autoconhecimento e a percepção da diversidade e da tolerância como valores a serem buscados. Desenvolve nas crianças a empatia, 
baseada na compreensão dos seus próprios sentimentos e dos sentimentos do outro. Promove oportunidade de diálogo com as famílias. 
EDUCAÇÃO FÍSICA: Com atividades dinâmicas e criativas. Professor especializado na área 
BERNOULLI PLAY: Através do Bernoulli Play, os alunos podem tirar dúvidas a qualquer momento e em qualquer lugar. O aplicativo  
oferece, em um só lugar, todos os recursos digitais indicados no livro impresso, como: Tá na Mídia, Games, Simuladores, Animações 
Interativas, Realidade Aumentada e videoaulas com dicas de estudo e resoluções de exercícios. Com apenas um toque, o aluno poderá 
consultar todos esses recursos para esclarecer suas dúvidas e aprimorar sua aprendizagem. 
MEU BERNOULLI 3.0: O Meu Bernoulli é uma plataforma digital de aprendizagem inovadora. É uma solução educacional pensada para 
facilitar a vida da escola e dos professores no desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos. No Meu Bernoulli, os alunos 
encontram recursos didáticos organizados através de metas de estudo, com conteúdos como: ementa, exercícios resolvidos, lista de 
exercícios, tarefas on-line, e-books, vídeos, indicações de leituras e objetos de aprendizagem. Ambiente para crianças inteiramente 
ramificado com desafios estimulantes e alinhado a coleção.Cada professor pode criar suas próprias metas e adicionar recursos para 
complementar o seu planejamento pedagógico. Para facilitar, disponibilizamos também um banco de questões para elaboração de 
instrumentos avaliativos com relatórios de desenvolvimento das crianças, recheado de conteúdos e que permite pensar e criar novas 
estratégias pedagógicas para ampliar a interação e o engajamento. As crianças contarão com um aplicativo exclusivo. 
MAKER: Aprendizagem criativa mão na massa – ancorada na cultura Maker, no movimento STEAM e no design Thinking, a Coleção 
privilegia experiências de aprendizagens colaborativas e de cocriação de soluções criativas para problemas complexos. Ajuda a 
impulsionar idéias, colocar a mão na massa e prototipar soluções que valorizem o fazer como caminho para a aprendizagem.Trabalha a 
empatia, colaboração e experimentação para desenvolver projetos de forma colaborativa e personalizada. 

O MATERIAL DIDÁTICO SERÁ GARANTIDO NO PRIMEIRO DIA DE AULA PARA AS MATRICULAS 
REALIZADAS ATÉ O DIA 16/12. 

 


