
 

 

 

 

 

 
ANEXO I 

 
MATRÍCULAS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

MATRÍCULA – MATERNAL II E III 
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 2019 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 
GUIA PARA A FAMÍLIA (MATERNAL III): O material dialoga com os responsáveis pelas crianças e traz 
informações a respeito do desenvolvimento infantil. O material acompanha a coleção que é entregue para a 
criança e oferece dicas para a condução de situações comuns a essa faixa etária, com desafios de 
comportamento, socialização e uso da tecnologia pelos pequenos. 
COLEÇÃO BERNOULLI 
São 02 livros da Coleção de Educação Infantil para 2 e 3 anos são construídos a partir de uma percepção da 
criança como ser capaz não só de participar do contexto histórico e cultural no qual está inserida, mas também de 
produzi-lo e transformá-lo. Durante toda a proposta, a brincadeira é o principal condutor para a construção do 
conhecimento. Os temas selecionados foram escolhidos a partir da análise de objetivos propostos na Base 
Nacional Comum Curricular e tendo como forma de organização os campos de experiências destacados no 
mesmo documento. A disposição do material em fichas, aliada à gramatura superior do papel utilizado na 
publicação, permitirá o trabalho com diferentes técnicas e materiais como cola e tinta. Além disso, o formato ficha 
destacável facilitará o manuseio do material em locais externos à sala de aula. 
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. 

 

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

 

 

 

 


