
 

 

 

 

 

 
ANEXO I 

 
MATRÍCULAS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO 2019 – ANOS FINAIS 

 
MATRÍCULA – 9º ANO – ANOS FINAIS 

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 
Para os anos finais do Ensino Fundamental, a Coleção Bernoulli traz também, no 6º e no 9º ano, os objetos de conhecimento, 
habilidades e competências totalmente coerentes e adequadas à abordagem teórico-metodológica da Base Nacional. 
COLEÇÃO BERNOULLI 
A Coleção é composta de 8 livros e foi estruturada de modo a ser, para o aluno, a principal referência do conjunto de 
conhecimentos de cada área, desenvolvendo, a cada capítulo, o prazer em aprender. Os textos são atualizados, e os recursos 
imagéticos são dispostos de modo a despertar o interesse e a curiosidade do aluno. Os exercícios propostos exigem o 
acionamento de conhecimentos prévios, o enfrentamento de situações-problema e o posicionamento crítico dos estudantes, 
levando-os a construir o conhecimento de maneira rica e significativa. Todo material é impresso em cores, com acabamento de 
alta resistência para preservar sua qualidade ao longo do período de utilização.  
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 
A Escola da Inteligência é um programa educacional que objetiva desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. 
Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove, por meio da 
educação das emoções e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, 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. 
LINGUA ESPANHOLA 

Entregue como um material extra em 2020, o livro de Língua Espanhola foi elaborado para ampliar o repertório cognitivo 
e cultural dos estudantes, por meio de uma ampla variedade de propostas de trabalho e diversidade de gêneros textuais. 
LÍNGUA INGLESA 
Buscando a ampliação das possibilidades de trabalho com o material regular, o SBE elaborou um novo ambiente virtual para o 
desenvolvimento das habilidades de listening e speaking (escuta e fala), totalmente integrado ao livro. 
AVALIAÇÃO PROCESSUAL: Elaborada com base na Matriz de Referencia Bernoulli para os componentes curriculares de 
Língua Portuguesa e Matemática, a avaliação processual é uma novidade para 2020. A aplicação acontecerá anualmente e vai 
aferir se os estudantes do 6º ao 9º anos desenvolveram as habilidades esperadas para o período. 

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

 


