
 

 

 

 

 

ANEXO I 
MATRÍCULAS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO 2020 – ENSINO MÉDIO 

MATRÍCULA – 3º ANO DO EM 

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 

PRODUTOS INCLUSOS NO VALOR DA MENSALIDADE E DO MATERIAL DIDÁTICO 
COLEÇÃO BERNOULLI 4V: O Caderno Principal contém 8 livros impressos em cores e editados no formato de apostilas. Ele 
oferece uma robusta seleção de exercícios de cada disciplina. São de 4 800 a 9 600 exercícios para a melhor fixação dos 
conhecimentos.08 simulados (7 com correção TRI+ um da Unicamp). 
CADERNO EXTRA: Contem 4 livros com impressão em P&B. Este material, dividido em dois volumes, conta com questões da 
primeira fase de alguns dos principais vestibulares do Brasil, tendo como objetivo capacitar o aluno para resolver questões das 
provas. 
OFICINA DE REDAÇÃO: Livro preparatório para a prova de redação do ENEM, com a análise de textos relacionados a temas 
relevantes da atualidade, como cidadania, política, tecnologia, saúde pública e outros. É um importante auxílio no desenvolvimento 
de habilidades para a produção de texto exigida no exame. 
EDUCAÇÃO SÓCIO-EMOCIONAL - PSICOLOGIA APLICADA: Tem como principais objetivos trabalhar as questões emocionais 
que envolvem essa fase como a reduzir a ansiedade, auxiliar na melhoria da auto estima e do auto conceito,  promover dinâmicas 
sobre alguma questão levantada pelo grupo, preparar emocionalmente para o ENEM, trabalhar com técnicas de memorização e 
auxiliar na escolha profissional. 
SIMULADOS ENEM COM CORREÇÃO TRI – 03 EDIÇÕES: Todos os Simulados Enem da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio serão 
corrigidos pela TRI (Teoria de Resposta ao tem), a mesma metodologia de correção do Enem. Escola e alunos terão acesso aos 
resultados na plataforma  Meu Bernoulli. Acreditamos que essa é uma ferramenta de gestão da aprendizagem para instituições de 
ensino, professores e alunos, pois uma análise cuidadosa dos relatórios pode qualificar as estratégias de ensino e a orientação de 
estudos, impactando positivamente os resultados dos processos avaliativos. 
BERNOULLI RESOLVE: Resoluções comentadas das questões dos principais processos seletivos do país, em uma 
plataforma online. Assim, o aluno compreende melhor os problemas e as soluções, orientando o seu raciocínio. O Bernoulli Resolve 
é um material de apoio permanente ao estudo. Aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação da família 
na formação integral dos alunos. 
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. 
BERNOULLI PLAY: Através do Bernoulli Play, os alunos podem tirar dúvidas a qualquer momento e em qualquer lugar. O 
aplicativo passa a oferecer, 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, além de 
estudos de obras literárias dos vestibulares de 2019 e 2020. Com apenas um toque, o aluno poderá consultar todos esses recursos 
para esclarecer suas dúvidas e aprimorar sua aprendizagem 
LIVRO DE FILOSOFIA: O material busca atender à demanda dos temas filosóficos, promovendo o desenvolvimento em sala de 
aula da verdadeira discussão filosófica e relacionando-a à contemporaneidade. Por meio dos recursos tecnológicos, o estudante 
terá uma ampliação da contextualização teórica. Característica do ato de filosofar, o foco é formar pessoas capazes de produzir 
reflexões fundamentadas sobre as mais diversas questões a partir de uma atitude crítica e autônoma. 
LIVRO DE SOCIOLOGIA: A partir das mudanças adotadas pela BNCC, cujo objetivo central é tornar o estudante protagonista de 
seu processo de aprendizagem, o BSE propõe um livro de Sociologia conectado às propostas do mundo contemporâneo. 
Privilegiando uma visão ampla, orientada pra uma formação ética e compromissada com os ideais de justiça, autonomia, liberdade 
de pensamento, respeito aos direitos humanos e interculturalidade, a nova proposta do livro busca favorecer o desafio de dialogar 
com o Outro e com as novas tecnologias, ancorada na perspectiva do protagonismo juvenil. Ainda oferece um conhecimento 
sociológico voltado pra autonomia das decisões individuais, comprometido com a liberdade, a justiça social, a pluralidade, a 
solidariedade e o pensamento crítico. 



 

 

 

 

 

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

 


