
 

 

 

 

 
ANEXO I 

 
MATRÍCULAS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
1º E 2º PERÍODOS 

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 BERNOULLLI: São 02 livros da Coleção de Educação Infantil destinada a alunos de 4 e 5 anos, a 
Coleção Educação Infantil foi idealizada respeitando a faixa etária, individualidade e especificidades da criança. 
Os livros são organizados em torno de temas, pensando na melhor maneira de ampliar os horizontes do olhar 
infantil. São dois volumes ao ano, o material é impresso em cores, com acabamento de alta resistência, 
preservando a qualidade ao longo do período completo de utilização. Possui variedade de materiais 
complementares anexos, como adesivos, páginas cartonadas e plastificadas. O material articula campos de 
experiências das Bases Nacionais Curriculares Comuns (BNCC) com o universo lúdico da criança, bem como 
seus interesses e possibilidades.  
EDUCAÇÃO FÍSICA: Com atividades dinâmicas e criativas. Professor especializado na área 
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. 
PLANEJAMENTO DIÁRIO 2020: A Coleção Bernoulli Educação Infantil de 4 e 5 anos agora também passa a ter 
como parte da Coleção o Planejamento Diário 2020, para que os pais possam acompanhar mais de perto a 
rotina das crianças, anotar recados, acompanhar os bilhetes vindos da escola, entre outras coisas. 
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. 
 

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

 


