ANEXO I
MATRÍCULAS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO 2019 – ENSINO MÉDIO
MATRÍCULA – 1º ANO DO EM
MATRÍCULA

CICLO 01
22/10 A 16/11
10% DE DESCONTO SOBRE A
MENSALIDADE INTEGRAL DE 2018
MATRICULA PODE SER PAGA EM ATÉ
3X NO CARTÃO

CICLO 02
19/11 A 14/12
MESMO VALOR DA MENSALIDADE
INTEGRAL DE 2018
MATRICULA PODE SER PAGA EM
ATÉ 2X NO CARTÃO

CICLO 03
APÓS 14/12
VALOR DA MENSALIDADE DE 2019
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
PAGAMENTO EM 12X – 35% DE ENTRADA + 11X 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 14/12

PRODUTOS INCLUSOS NO VALOR DA MENSALIDADE E DO MATERIAL DIDÁTICO
COLEÇÃO BERNOULLI: 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. Os conteúdos são organizados em
capítulos e agrupados por áreas do conhecimento, juntamente com um vasto volume de questões: são cerca de 4
000 exercícios por série, diversificados e acompanhados das resoluções comentadas no Livro do Professor,
garantindo a preparação mais consistente dos alunos.
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.
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.
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
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. 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.
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 2018 e 2019. Com apenas um toque, o aluno poderá
consultar todos esses recursos para esclarecer suas dúvidas e aprimorar sua aprendizagem.
O MATERIAL DIDÁTICO SERÁ GARANTIDO NO PRIMEIRO DIA DE AULA PARA AS MATRICULAS
REALIZADAS ATÉ O DIA 14-12.

ANEXO I
MATRÍCULAS E MATERIAL DIDÁTICO PARA O ANO 2019 – ENSINO MÉDIO
MATRÍCULA – 2º ANO DO EM
MATRÍCULA

CICLO 01
22/10 A 16/11
10% DE DESCONTO SOBRE A
MENSALIDADE INTEGRAL DE 2018
MATRICULA PODE SER PAGA EM ATÉ
3X NO CARTÃO

CICLO 02
19/11 A 14/12
MESMO VALOR DA MENSALIDADE
INTEGRAL DE 2018
MATRICULA PODE SER PAGA EM
ATÉ 2X NO CARTÃO

CICLO 03
APÓS 14/12
VALOR DA MENSALIDADE DE 2019
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
PAGAMENTO EM 12X – 35% DE ENTRADA + 11X 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 14/12

PRODUTOS INCLUSOS NO VALOR DO MATERIAL DIDÁTICO
COLEÇÃO BERNOULLI: 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. Os conteúdos são organizados em capítulos e
agrupados por áreas do conhecimento, juntamente com um vasto volume de questões: são cerca de 4 000 exercícios por
série, diversificados e acompanhados das resoluções comentadas no Livro do Professor, garantindo a preparação mais
consistente dos alunos.
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.
LIVRO DE ARTE
São 02 livros de Arte do Ensino Médio tendo como objetivo favorecer a construção de uma noção ampla sobre arte pelo
aluno, permitindo que ele reconheça valores estéticos em diversas manifestações artísticas levando ao aluno
questionamentos mais aprofundados para desenvolver uma crítica consciente e madura, a fim de provocar uma reflexão
sobre o que é Arte
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.
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
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. 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.
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 2018 e 2019. Com apenas um toque, o aluno poderá
consultar todos esses recursos para esclarecer suas dúvidas e aprimorar sua aprendizagem.
O MATERIAL DIDÁTICO SERÁ GARANTIDO NO PRIMEIRO DIA DE AULA PARA AS MATRICULAS
REALIZADAS ATÉ O DIA 14-12.

