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INTRODUÇÃO

2022- REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE O RENASCIMENTO HUMANO

O Homem Vitruviano. Leonardo da Vinci- c. de 1490 – Gallerie dell’Accademia, Veneza, Itália

O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci com as suas medidas perfeitas é um marco do
Renascimento, cujo movimento instaura o Antropocentrismo, sendo o homem a medida de todas
as coisas. É interessante observar que um movimento tão rico surge após a Idade Média,
denominado pelos humanistas de “Idade das Trevas”, porém, atualmente, é reconhecidamente um
momento histórico marcado por muitos problemas, epidemias e incertezas, mas um período fértil
de invenções e avanços. Certamente, os alicerces da mudança para a renascença foram
construídos nesse período também denominado de obscurantismo. O que todo esse passeio
histórico vem ensinar nesse momento hodierno? Será que todo esse período desafiador vivido
marcado por pandemias, problemas climáticos, desigualdades sociais, crise na ética e na política,
inversão de valores e ameaça à sobrevivência humana no Planeta Terra se converterá em
prodigiosas sementes que culminarão no surgimento de um novo homem? Se, como afirmou
Protágoras, “o homem é a medida de todas as coisas”, cuja verdade é apreendida por sua
experiência pessoal, será ele capaz de se modificar e inaugurar um novo nascer humano marcado
por respeito, criticidade, ética, equidade, fraternidade, solidariedade e humanidade? Sem dúvida,
é o que realmente esperamos e o que o Planeta Terra aguarda para a sua completa regeneração!
É importante ressaltar, no entanto, que não só esperamos, mas viemos trabalhando por mais de
50 anos, como instituição educadora que prima pelo conhecimento e também para a formação de
valores que contribuem para a transformação do homem, ressignificando-lhe a existência através
de uma educação integral, que busca a união dos saberes aos valores.
Assim, o homem do
Século XXI, sem a ilusão da perfeição, mas consciente de suas fragilidades, imperfeições e
incompletude, procura caminhos para sua superação e por isso necessita, urgentemente, do
encontro e da troca para seu fortalecimento num movimento constante de renascer! Seja bemvindo, 2022! Que seja o marco de um esperançoso e necessário renascimento humano! Você está
convidado a fazer parte deste importante movimento! O que está esperando? Venha conosco!
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OBSERVAÇÕES GERAIS
“EDUCAÇÃO SE FAZ COM CONFIANÇA”
É com muita alegria que a Escola Novaerense, na conformidade do que estabelece a Legislação em
vigor, abre matrículas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio para o
ano de 2022, de acordo com as informações contidas neste documento.
A Escola está preparada seguindo todos os protocolos de segurança no combate à COVID-19.
Neste ano, a matrícula acontecerá de forma presencial na Escola Novaerense. No dia da
matrícula, o responsável deverá levar o seu celular para que no mesmo possa ser instalado o App que será
usado para o controle acadêmico do estudante. Não se preocupe, pois estamos tomando todos os cuidados
de segurança e a matrícula será rápida e bem dinâmica.
A matrícula tem início em 18/10/2021, de acordo com os ciclos citados na página 05. Aproveite o
desconto que é concedido para as matrículas que são realizadas de forma antecipada.
A partir da página 06, você encontrará a lista de materiais por série (Educação Infantil e Ensino
Fundamental (1º ao 5º)
A partir da página 14, você encontra o detalhamento série a série do material didático.
Ao assinar o Termo de Adesão e matrícula, o responsável pelo aluno, aceita e submete-se às
determinações do Regimento Escolar, que está à disposição para conhecimento, por inteiro, no site
www.escolanovaerense.com.br.
A aceitação e o deferimento da matrícula dão-se tacitamente sendo, contudo, formal e escrita a
rejeição e o indeferimento.
A Escola não recusa matrícula, nem dá tratamento desigual aos alunos matriculados, por motivo de
convicção filosófica, política ou religiosa, bem como por preconceito de sexo, raça ou classe social.
Obedecida a legislação aplicável, conforme o caso, para a transcrição e anotação de dados ou para
fazer parte do prontuário do aluno, poderão ser exigidos outros documentos julgados necessários, para
melhor acompanhamento e desenvolvimento escolar do aluno.
De acordo com a Lei 9870/99, art. 1º, “§ 5º, o pagamento da escola se faz sob a forma de anuidade,
podendo ser dividida em até 12 parcelas, sendo a primeira parcela paga no ato da matrícula para os alunos
atuais ou novos.
Os valores e formas de pagamento do curso constarão no Termo de Adesão e Matrícula, à disposição
no financeiro e no site da Escola.
Para o reajuste da anuidade escolar de 2022, a Escola observou as disposições da legislação
vigente, com base no planejamento pedagógico e investimento econômico financeiro.
O responsável pelo aluno somente poderá efetivar a matrícula após quitação de débitos anteriores.
Caso venham a surgir débitos posteriores à data da matrícula decorrentes do ano de 2021, a matrícula para
2022 será indeferida e o valor pago será utilizado para amortização do débito.
É obrigatório o uso diário do uniforme escolar em todas as séries e ciclos, inclusive nas séries finais,
no período de atividades curriculares e extracurriculares. Este uniforme é comercializado no financeiro da
Escola, podendo ser reservado no ato da matrícula.
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O material didático do Sistema Bernoulli e material escolar de consumo adotados não estão inclusos
nos valores da anuidade/mensalidade apresentados pela Escola.
A matrícula do aluno só será deferida para a série seguinte, após a assinatura da Ata de Resultados
Finais do último Conselho de Classe de 2021, na qual constará a sua aprovação, sendo deferidas as
matrículas que atenderem todas as exigências legais e as estabelecidas neste documento.
A matrícula não é automática, devendo ser requerida pelo pai e/ou responsável e deferida pela
Direção da Escola.
Somente serão deferidas as matrículas que atenderem todas as exigências legais e as estabelecidas
neste documento.
Oportunamente, a Escola Novaerense emitirá outras instruções, caso necessário.
Casos não previstos neste documento serão resolvidos individualmente pela direção da Escola e
pela entidade mantenedora.
Todos os documentos que devem ser assinados pelos responsáveis estarão previamente
preenchidos, agilizando assim, todo o processo.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

POR QUE ESCOLHER O NOVAERENSE?
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A Escola Novaerense desenvolve soluções educacionais de excelência que facilitam a vida da
escola e das famílias, gerando resultados de verdade. São soluções eficientes e totalmente
integradas, que acompanham o estudante em cada etapa da trajetória escolar.
1. Escola parceira do Bernoulli Sistema de Ensino, rede que mais cresce no pais e recordista
em aprovações em ENEM/Vestibulares;
2. Mais de 50 anos trabalhando com Educação;
3. Escola com rígidos protocolos de segurança no combate à Covid-19. Estamos há 3 meses
aplicando aulas de reforço presencial sem nenhum caso confirmado da Covid-19;
4. Salas preparadas para o ensino hibrido, com computador, sistema de som e imagem.
5. Parceira do Governo de Minas e do Governo Federal com projetos de Cursos Técnicos
Gratuitos;
6. Somos uma Escola familiar com solidez financeira;
7. Temos compromisso com a qualidade do ensino. O atendimento é quase personalizado,
pois não temos turmas grandes, o que possibilita um melhor aprendizado;
8. Equipe qualificada e comprometida com o aprendizado do aluno;
9. Aula de reforço para os alunos com dificuldade;
10. Comunicação com a família em tempo real;
11. Interação professor /aluno;
12. Segurança física e câmaras instaladas em toda a escola;
13. Educação socioemocional para todos os segmentos. Parceria com a Escola da Inteligência;
14. Apoio psicoemocional para os alunos do Ensino Médio com a disciplina Projeto de Vida
ministrada por um Psicólogo.

CICLOS DE MATRÍCULAS
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1º CICLO – 18/10 A 05/11
MATRÍCULAS COM DESCONTO DE 8% SOBRE O VALOR DE 2021 – PAGAMENTO EM ATÉ 3X
MATERIAL DIDÁTICO EM ATÉ 6X (35% ENTRADA + 05 PARCELAS INICIANDO EM FEV/2022 OU COM 5% DE
DESCONTO À VISTA
2º CICLO - 08/11 A 26/11
MATRÍCULAS COM MESMO VALOR DAS MENSALIDADES DE 2021 – PAGAMENTO EM ATÉ 3X
MATERIAL DIDÁTICO EM ATÉ 6X (35% ENTRADA + 05 PARCELAS INICIANDO EM FEV/2022 OU COM 5% DE
DESCONTO À VISTA
3º CICLO - APÓS 29-11
MATRÍCULAS COM O VALOR DAS MENSALIDADES DE 2022 – PAGAMENTO EM ATÉ 3X
MATERIAL DIDÁTICO EM ATÉ 6X (35% ENTRADA + 05 PARCELAS INICIANDO EM FEV/2022 OU COM 5% DE
DESCONTO À VISTA

LISTA DE MATERIAL DA DUCAÇÃO INFANTIL
Maternal I (Idade da criança: à partir de 05 meses)
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Entregar no 1º dia de aula.
Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome da criança.
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 pacote de lenço umedecido
✓
01 pacote de fraldas
✓
01 pomada para assaduras
✓
01 copinho com tampa para água
✓
01 peça de jogo americano plastificado para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
MANTER NA MOCHILA
✓
02 trocas de roupa (frio/calor), par de meias, calcinha/cueca;
✓
01 toalhinha de boca com o nome da criança (vem e volta todos os dias)
PAPELARIA E OUTROS (USO INDIVIDUAL)
✓
01 caixa de giz de cera (grande). Sugerimos enrolar durex em cada um para evitar que se
quebre facilmente;

✓
01 avental de plástico para pintura;
✓
01 latinha encapada para colocar o giz de cera;
✓
01 bola;
✓
01 brinquedinho que a criança goste (que possa ser higienizado).
Obs.: Sugerimos que a merenda seja colocada numa vasilha de plástico pequena com tampa para
que, em caso de a criança não comer tudo, a professora possa guardar o restante.
Maternal II (Idade da criança: 02 anos completos até 31/03/2022)
Entregar no 1º dia de aula.
Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome da criança.
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança.
✓
01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias).
✓
Fralda reserva
✓
01 peça de jogo americano plastificado para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
USO INDIVIDUAL (identificado)
✓
01 caixa de giz de cera (grande). Sugerimos enrolar durex em cada um para evitar que se
quebre facilmente.

✓
01 tubo de cola branca de 90g;
✓
01 jogo de pincel atômico;
✓
01 avental infantil de plástico para pintura (com nome);
✓
01 aquarela 12 cores;
✓
01 pasta polionda (qualquer cor lisa) com alça (modelo maleta) para projeto de Literatura;
USO COLETIVO
✓
01 kit de tinta guache 06 cores (15 ml cada);
✓
01 jogo de cola colorida;
✓
01 pincel para pintura nº20;
✓
01 pacote de canudinho dobrável (com 100 unidades)
✓
01 pacote de olhos que mexem (médio ou grande)
✓
02 vidros de anilina líquida (para fazer massinha de modelar)
✓
01 pacote de trigo sem fermento (para fazer massinha de modelar)
✓
01 embalagem de pedra hume (usada para fazer massinha de modelar)
✓
01 novelo de lã
✓
01 bola.
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✓
01 tinta Acripuff (tinta para tecido expansível).
✓
01 caixa de cotonete;
✓
01 pacote de palito de picolé colorido;
✓
01 revista velha;
✓
01 pacote de balão São Roque Imperial (BRANCO);
✓
01 folha de papel laminado (dourado ou prata).
MANTER NA MOCHILA
A mochila de uso diário da criança deverá conter 01 short, 01 blusinha, 01 calcinha ou cueca,
chinelo ou sandália, lenço umedecido e pomada (se utilizar).

Maternal III (Idade da criança: 03 anos completos até 31/03/2022)

Entregar no 1º dia de aula.
Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome da criança.
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança.
✓
01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias).
✓
01 peça de jogo americano plastificado para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
USO INDIVIDUAL (identificado)
✓
01 caixa de giz de cera (grande SEM SER JUMBO). Sugerimos enrolar durex em cada um
para evitar que se quebre facilmente. Obs: A qualidade do lápis interfere no trabalho da criança.
✓
02 tubos de cola branca de 90g;
✓
01 lápis de escrever tipo jumbo;
✓
01 lápis HB nº 02
✓
01 Borracha;
✓
01 tesoura sem ponta;
✓
01 caixa de lápis de cor (12 cores);
✓
01 caderno sem pauta capa dura (96 folhas);
✓
01 avental infantil de plástico para pintura;
✓
01 latinha encapada para colocar o giz de cera;
✓
01 bolsinha para colocar lápis de cor, lápis preto, borracha;
✓
01 pasta polionda (qualquer cor lisa) com alça (modelo maleta) para projeto de Literatura –
PODE USAR A DO ANO ANTERIOR;
✓
02 metros de fita acetinada (02 cm de largura – COR VIVA);
✓
50 cm de tecido colorido ou estampado;
✓
20 centímetros de americano cru.
USO COLETIVO
✓
01 folha de celofane azul;
✓
01 pacote de balão São Roque Imperial (VERMELHO);
✓
02 vidros de tinta para tecido (cores diferentes);
✓
01 aquarela;
✓
01 pacote de palito de picolé (colorido);
✓
01 pincel para pintura nº20 e 01 pincel nº 6;
✓
01 bola;
✓
01 brinquedo (boneca, carrinho, ursinho, violão ou outro de preferência da criança) que possa
ser higienizado;
✓
01 vidro de anilina líquida (para a confecção de massinha de modelar);
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✓
✓
✓
✓

01 pacote de farinha de trigo sem fermento (para a confecção da massinha de modelar);
01 embalagem de pedra hume (para a confecção de massinha de modelar);
01 pacote de olhos que mexem (pequeno);
01 livrinho de história infantil para ficar no cantinho de leitura da sala.

MANTER NA MOCHILA
A mochila de uso diário da criança deverá conter 01 short, 01 blusinha, 01 calcinha ou cueca.
1º periodo (04 anos completos até 31/03/2022)

Entregar no 1º dia de aula.
Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome da criança.
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança;
✓
01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias).
✓
01 peça de jogo americano plastificado para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
USO INDIVIDUAL (identificado)
✓
01 jogo de pincel atômico – 12 cores;
✓
01 caderno sem pauta de 96 folhas;
✓
01 caderno com pauta de 96 folhas;
✓
01 tesoura com ponta arredondada de boa qualidade;
✓
01 caixa grande de giz de cera;
✓
03 lápis preto nº 02;
✓
02 borrachas (brancas e macias);
✓
01 apontador;
✓
01 caixa de lápis de cor com 24 ou 36 cores grande;
✓
01 bolsinha grande com duas repartições (para lápis preto, lápis de cor, borracha e
apontador);
✓
03 tubos de cola branca de 90 ml;
✓
01 avental para pintura;
✓
01 pasta polionda (qualquer cor lisa) com alça (modelo maleta) para projeto de Literatura –
pode usar a do ano anterior;
USO COLETIVO
✓
01 folha de cartolina branca;
✓
02 folhas de colorset;
✓
01 folha de EVA com glitter;
✓
02 folhas de papel cartão;
✓
01 kit de tinta guache 06 cores (15 ml cada);
✓
01 lã;
✓
01 pacote de palito de picolé (colorido);
✓
01 pacote de olhos que mexem (médio)
✓
01 pacote de farinha de trigo sem fermento (para a confecção da massinha de modelar);
✓
01 livrinho de história infantil para ficar no cantinho de leitura da sala.
✓
02 embalagens de pedra hume (para a confecção da massinha de modelar);
✓
02 vidros de anilina líquida (para a confecção da massinha de modelar);
✓
01 jogo de cola colorida.
✓
01 brinquedo (boneca, carrinho, ursinho, violão ou outro de preferência da criança) que possa
ser higienizado;
2º Período (05 anos completos até 31/03/2022)
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Entregar no 1º dia de aula.
Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome da criança.
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança;
✓
01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias).
✓
01 peça de jogo americano plastificado para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
USO INDIVIDUAL (identificado)
✓
03 cadernos grandes com pauta (brochurão com as linhas bem visíveis);
✓
01 tesoura com ponta arredondada de boa qualidade;
✓
05 lápis preto nº 02;
✓
03 borrachas (brancas e macias);
✓
01 jogo de canetinhas – 12 cores;
✓
01 caixa de lápis de cor grande (com nome da criança em cada lápis);
✓
01 bolsinha de lápis (para lápis preto, de cor, borracha, não trazer estojo).
✓
02 tubos de cola (90g) com o nome da criança;
✓
01 avental ou camisa velha da mamãe ou do papai – para pintura;
✓
01 pasta polionda (qualquer cor lisa) com alça (modelo maleta) para projeto de Literatura –
poderá usar a do ano anterior.
USO COLETIVO
✓
02 folhas de colorset;
✓
02 folhas de cartão;
✓
02 folhas de EVA estampado ou atoalhado;
✓
01 brinquedo (boneca, carrinho, ursinho, violão ou outro de preferência da criança) que possa
ser higienizado;
✓
01 kit de tinta guache 06 cores (15 ml cada);
✓
01 pacote de trigo (para fazer massinha de modelar);
✓
01 embalagem de pedra hume (para a confecção da massinha de modelar);
✓
02 vidros de anilina líquida (para confecção de massinha de modelar);
✓
01 embalagem de pregadores de roupa de madeira fino;
✓
01 pacote de palito de picolé (colorido);
✓
01 pacote de balão São Roque Imperial (DOURADO);
✓
01 livrinho de história infantil para ficar no cantinho de leitura da sala.
LISTA DE MATERIAL – FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS)

1º ano do Ensino Fundamental (Idade: 06 anos completos até 31/03/2022)
Entregar no 1º dia de aula.
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança.
✓
01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos osdias).
✓
01 peça de jogo americano para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
USO INDIVIDUAL (identificado com o nome do aluno):
✓
03 cadernos grandes com pauta (capa cartonada) - (1- Português; 2- Matemática;3Interdisciplinar);
✓
01 caderno grande com pauta (capa dura – para TAREFA);
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

01 jogo de canetinhas;
01 bolsinha de lápis grande (para guardar tesoura, canetinha, lápis, borracha, lápis decor);
01 caixa de lápis de cor grande;
04 lápis pretos;
02 borrachas;
01 apontador para uso diário;
01 tesoura com ponta arredondada de boa qualidade;
02 vidros de cola;
01 marca texto;
01 régua de 30 cm;
01 kit de tinta guache 06 cores (15 ml cada);
01 mini dicionário de Língua Portuguesa (NOVA ORTOGRAFIA);
01 pasta polionda com alça (maleta) para projeto de Literatura – pode usar a do ano
anterior;
✓
01 caixinha de Material Dourado – Individual;
✓
50 palitos de picolé (ficarão na escola).
MATERIAL DE USO COLETIVO
✓
02 folhas de papel cartão;
✓
02 folhas de apergaminhado;
✓
02 folhas de colorset (cores variadas);
✓
02 folhas de EVA estampada, com glitter ou atoalhada;
✓
01 pacote de olhos que mexem
✓
01 livrinho infantil para ficar no cantinho de leitura da sala.
✓
02 revistas para recorte
ATENÇÃO:
- Não trazer para a escola excesso de materiais, como canetas com brilho, coloridas, bloquinhos e outros
que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada.

2º ano do Ensino Fundamental I
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
Atenção: Este material, por ser de uso individual, não será entregue à Escola e deverá ficar na mochila
do aluno, de acordo com o horário das aulas. A família deve observar a necessidade de repor o material
ao longo do ano.
USO INDIVIDUAL (identificado com o nome do aluno):
✓
09 cadernos de 60 folhas – brochurão (1- Português; 2- Matemática; 3-Ciências, 4- Geografia, 5História, 6-Produção de Texto, 7-Literatura, 8-Inglês, 9-Educação Socioemocional – pode usar do
ano anterior)
✓
03 lápis (pretos)
✓
02 borrachas brancas
✓
01 régua de 30 centímetros
✓
01 marca texto
✓
01 caixa de lápis de cor
✓
01 tubo de cola pequeno
✓
01 tesoura sem ponta
✓
01 apontador simples e com lixeira
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

01 bolsinha
01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica (colocar etiqueta com o nome)
Observação: sugerimos o Dicionário Ilustrado Júnior (pode ser do ano anterior).
01 calculadora
02 revistas para recorte;
02 revistinhas novas (Mônica, Cebolinha ou outra);
01 caixinha de Material Dourado – Individual – pode usar a do ano anterior.
01 pasta polionda com alça (maleta) para projeto de Literatura – pode usar a do ano anterior.

MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança.
✓
01 peça de jogo americano para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
ATENÇÃO:
- Pedimos que o aluno não utilizem lapiseira e nem caderno com espiral.
- Sugerimos que os cadernos tenham a capa cartonada (e não dura) para diminuir o peso da mochila.
- Não trazer para a escola excesso de materiais, como canetas com brilho, coloridas, bloquinhos e outros
que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada.
3º ano do Ensino Fundamental I
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
Atenção: Este material, por ser de uso individual, não será entregue à Escola e deverá ficar na mochila
do aluno, de acordo com o horário de aulas. A família deve observar anecessidade de repor o material
ao longo do ano.
USO INDIVIDUAL (DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO):
✓
09 cadernos de 60 folhas – brochurão (1-Português; 2-Matemática; 3-Ciências, 4-Geografia, 5História, 6-Produção de Texto, 7-Literatura, 8-Inglês, 9-Educação Socioemocional – pode usar do
ano anterior)
✓
01 caderno para desenho sem pauta
✓
03 lápis (pretos)
✓
02 borrachas brancas
✓
01 régua de 30 centímetros
✓
01 marca texto
✓
01 caixa de lápis de cor
✓
01 tubo de cola grande
✓
01 tesoura sem ponta
✓
01 apontador simples e com lixeira
✓
01 calculadora (colocar etiqueta com o nome)
✓
01 bolsinha para lápis
✓
01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica (colocar etiqueta com o nome)
Observação: sugerimos o Dicionário Aurélio. Poderá ser usado do ano anterior.
✓
01 mini dicionário inglês-português / português-inglês (colocar nome) poderá ser usado do ano
anterior.
✓
01 revista para recorte (ficará na escola);
✓
02 revistinhas novas (Mônica, Cebolinha ou outra) - ficará na escola;
✓
01 caixinha com Material Dourado (uso individual) poderá ser usado do ano anterior.
✓
01 pasta polionda com alça (maleta) para projeto de Literatura – poderá ser usada do ano anterior.
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança.
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✓

01 peça de jogo americano para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).

ATENÇÃO:
- Pedimos que o aluno não utilize lapiseira e nem caderno com espiral.
- Sugerimos que os cadernos tenham a capa cartonada (e não dura) para diminuir o peso damochila.
- Não trazer para a escola excesso de materiais, como canetas com brilho, coloridas, bloquinhose outros
que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada.
4º ano do Ensino Fundamental I
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
Atenção: Este material, por ser de uso individual, não será entregue à Escola e deverá ficar na mochila
do aluno, de acordo com o horário de aulas. A família deve observar anecessidade de repor o material
ao longo do ano.
USO INDIVIDUAL (DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO):
✓
09 cadernos de 60 folhas – brochurão (1- Português; 2- Matemática; 3-Ciências, 4-Geografia, 5História, 6-Produção de Texto, 7-Literatura, 8-Inglês, 9-Educação Socioemocional – pode usar do
ano anterior)
✓
03 lápis (pretos)
✓
02 borrachas brancas
✓
01 régua de 30 centímetros
✓
01 marca texto
✓
01 caixa de lápis de cor
✓
02 tubos de cola
✓
01 tesoura sem ponta
✓
01 apontador simples e com lixeira
✓
01 bolsinha
✓
01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica. Observação: sugerimoso
Dicionário Aurélio - poderá ser usado do ano anterior
✓
01 mini dicionário INGLÊS-PORTUGUÊS / PORTUGUÊS-INGLÊS - poderá serusado do ano
anterior
✓
02 revistinhas novas (Mônica, Cebolinha ou outra) – ficará na escola
✓
01 revista para recorte – ficará na escola
✓
01 pasta polionda com alça (maleta) para projeto de Literatura – poderá ser usadodo ano anterior.
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança.
✓
01 peça de jogo americano para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
ATENÇÃO:
- Pedimos que o aluno não utilize lapiseira e nem caderno com espiral.
- Sugerimos que os cadernos tenham a capa cartonada (e não dura) para diminuir o peso da mochila.
- Não trazer para a escola excesso de materiais, como canetas com brilho, coloridas, bloquinhos e outros
que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada.
5º ano do Ensino Fundamental I
ALUNOS NOVATOS: 01 pasta sem elástico com grampo
Atenção: Este material, por ser de uso individual, não será entregue à Escola e deverá ficar na mochila
do aluno, de acordo com o horário de aulas. A família deve observar anecessidade de repor o material
ao longo do ano.
013

MANUAL DE MATRÍCULAS 2022

USO INDIVIDUAL
✓
09 cadernos de 60 folhas – brochurão (1- Português; 2- Matemática; 3-Ciências, 4-Geografia, 5História, 6-Produção de Texto, 7-Literatura, 8-Inglês, 9-Educação Socioemocional – pode usar do
ano anterior)
✓
03 lápis (pretos)
✓
02 borrachas brancas
✓
01 régua de 30 centímetros
✓
01 marca texto
✓
01 caixa de lápis de cor
✓
02 tubos de cola pequeno
✓
01 tesoura sem ponta
✓
01 apontador simples e com lixeira
✓
01 compasso, 01 esquadro e 01 transferidor (trazer quando a professora solicitar)
✓
01 bolsinha de lápis
✓
01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica. Observação: sugerimoso
Dicionário Aurélio – poderá ser usado do ano anterior.
✓
01 mini dicionário INGLÊS-PORTUGUÊS / PORTUGUÊS-INGLÊS – poderá ser usado do ano
anterior.
✓
02 revistas para recorte – ficará na escola
✓
02 revistinhas novas (Mônica, Cebolinha ou outra) – ficará na escola
✓
01 pasta plástica com elástico para projeto de Literatura.
MATERIAL DE HIGIENE (identificado)
✓
01 garrafinha para tomar água com o nome da criança.
✓
01 peça de jogo americano para a hora do lanche (vem e volta todos os dias).
ATENÇÃO:
- Pedimos que o aluno não utilize lapiseira e nem caderno com espiral.
- Sugerimos que os cadernos tenham a capa cartonada (e não dura) para diminuir o peso da mochila.
- Não trazer para a escola excesso de materiais como canetas com brilho, coloridas, bloquinhos e outros
que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada.

DETALHAMENTO – SERIE A SERIE
INTEGRAL
Para os pais, não há nada mais importante do que ver o desenvolvimento intelectual saudável e completo
dos filhos. No ensino integral da Escola Novaerense, as crianças têm acesso ao ensino da mais alta
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qualidade, com atividades que provocam o raciocínio, e materiais projetados para auxiliar em todo tipo de
aprendizado.
Os pais contam com a segurança e o cuidado que só uma equipe apaixonada por educação pode oferecer
em tempo integral.
✓ Almoço
✓ Banho
✓ Atendimento humanizado.
✓ Recreação supervisionada em espaços variados - sala, pátio, parquinho e quadra.
✓ Local para descanso e lazer.
✓ Vídeos pedagógicos, jogos, brinquedos, livros.
MATERNAL I
Idade: 6 meses a 1 ano e 5 meses
Projetos que estimulam o desenvolvimento dos bebês nos aspectos emocionais, sociais, cognitivo, físico,
motor e da linguagem.
✓ Reconhecimento do próprio corpo;
✓ Expressão de sensações e ritmos corporais;
✓ Coordenação dos movimentos do corpo;
✓ Exploração de diferentes posturas e movimentos corporais;
✓ Desenvolvimento e utilização de movimentos de preensão, encaixe, lançamento e outros;
✓ Percepção em imitar e produzir sons e ritmos utilizando o corpo e diferentes materiais;
✓ Deslocamento corporal (engatinhar e andar);
✓ Escolha e exploração de brinquedos, brincadeiras, objetos e espaços para brincar;
✓ Desenvolvimento da autonomia;
✓ Iniciativa para solicitar auxílio em situações necessárias;
✓ Interesse em experimentar diferentes tipos de alimentos;
✓ Higiene com auxílio do professor;
MATRÍCULA – MATERNAL II E III
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 online, 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
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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.
1º E 2º PERÍODOS
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 online, 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 2022: A Coleção Bernoulli Educação Infantil de 4 e 5 anos agora também passa
a ter como parte da Coleção o Planejamento Diário 2022, 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.
MATERIAL DE ALFABETIZAÇÃO – DESCOBRINDO AS PALAVRAS (PARA ALUNOS DO 2º PERIODO):
O material é confeccionado em letra caixa alta no volume 1, textos para composição do ambiente
alfabetizador disponíveis no Meu Bernoulli, a partir do volume 2, atividades extras para trabalho com a letra
cursiva no Meu Bernoulli. É composto por atividades práticas de uso da linguagem, incluindo a produção de
textos. Contem também atividades para auxiliar o professor no diagnóstico, análise e interpretação da
hipótese de leitura e escrita do estudante.
1º, 2º, 3º, 4º E 5º ANOS
COLEÇÃO BERNOULLI: A Coleção é composta de 8 livros (4 por semestre) e tem o objetivo de ser, para
o aluno, a principal referência do conjunto de conhecimentos de cada área e propiciar apoio e incentivo ao
hábito de estudo e ao prazer em aprender. O material está estruturado de modo a permitir a ampliação da
compreensão de mundo por meio de textos atualizados, imagens e esquemas claros e atrativos, com
atividades formativas e significativas. A Coleção Bernoulli Ensino Fundamental I promove a articulação entre
as diversas áreas do conhecimento e funciona como um ponto de partida para explorar outras fontes e
tecnologias que contribuam para o processo de aprendizagem e para a construção de uma consciência
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pessoal, social e planetária essenciais para o exercício pleno da cidadania. Todo material é impresso em
cores, com acabamento de alta resistência para preservar sua qualidade ao longo do período de utilização.
Os estudantes terão, em 2022, uma coleção 100% atualizada em relação as normas da BNCC. Sendo assim,
preparada para o desenvolvimento de habilidades e competências, como prevê a base.
LINGUA INGLESA: Material elaborado para as aulas curriculares de Língua Inglesa, que, em 2022, passa
a ser entregue como um material extra. O livro tem como objetivo desenvolver, de forma lúdica, a capacidade
de comunicação, iniciando o processo de conversação, compreensão, leitura e escrita em Inglês nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
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.
EDUCAÇÃO SÓCIOEMOCIONAL: Conhecendo a si mesmo para desvendar o mundo – A proposta vem ao
encontro da necessidade de formação integral das crianças, que precisam ser preparadas para enfrentar os
desafios do mundo. Sempre valorizando a vivências e relações para o desenvolvimento de habilidades
cognitivas, intrapessoais e interpessoais. Estimula o autoconhecimento e a percepção da diversidade e da
tolerância como valores a serem buscados. Desenvolve nas crianças a empatia, baseada na compreensão
dos seus próprios sentimentos e dos sentimentos do outro. Promove oportunidade de diálogo com as
famílias.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Com atividades dinâmicas e criativas. Professor especializado na área
BERNOULLI PLAY: Através do Bernoulli Play, os alunos podem tirar dúvidas a qualquer momento e em
qualquer lugar. O aplicativo oferece, 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. Com apenas um toque, o aluno poderá consultar todos esses
recursos para esclarecer suas dúvidas e aprimorar sua aprendizagem.
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 online, 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.
MAKER: Aprendizagem criativa mão na massa – ancorada na cultura Maker, no movimento STEAM e no
design Thinking, a Coleção privilegia experiências de aprendizagens colaborativas e de cocriação de
soluções criativas para problemas complexos. Ajuda a impulsionar idéias, colocar a mão na massa e
prototipar soluções que valorizem o fazer como caminho para a aprendizagem. Trabalha a empatia,
colaboração e experimentação para desenvolver projetos de forma colaborativa e personalizada.
AVALIAÇÃO PROCESSUAL (PARA ALUNOS DO 4º E 5º ANOS): Um instrumento avaliativo de Língua
Portuguesa e Matemática, com Matriz avaliativa própria, itens inéditos, geração de dados, relatórios e
sugestões de intervenção específicas. Sendo um instrumento pensado e elaborado por agentes externos a
escola, a avaliação traz consigo a riqueza de uma visão sistêmica isenta das percepções advindas das
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relações e acontecimentos cotidianos. É uma solução pensada para a gestão escolar. Com os resultados,
via Meu Bernoulli 3.0, a escola enxerga sistematicamente um diagnóstico geral, por turma e por estudante.
MATERIAL DE ALFABETIZAÇÃO – DESCOBRINDO AS PALAVRAS (PARA ALUNOS DO 1º ANO): O
material é confeccionado em letra caixa alta no volume 1, textos para composição do ambiente alfabetizador
disponíveis no Meu Bernoulli, a partir do volume 2, atividades extras para trabalho com a letra cursiva no
Meu Bernoulli. É composto por atividades práticas de uso da linguagem, incluindo a produção de textos.
Contem também atividades para auxiliar o professor no diagnóstico, análise e interpretação da hipótese de
leitura e escrita do estudante.
6º E 7º ANOS FINAIS
Para os anos finais do Ensino Fundamental, a Coleção Bernoulli traz também, no 6º e 7º ano, os objetos de
conhecimento, habilidades e competências totalmente coerentes e adequadas à abordagem teóricometodológica 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. Os
estudantes terão, em 2022, uma coleção 100% atualizada em relação as normas da BNCC. Sendo assim,
preparada para o desenvolvimento de habilidades e competências, como prevê a base.
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 online, 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 2022, 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.
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
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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.
AVALIAÇÃO PROCESSUAL: Um instrumento avaliativo de Língua Portuguesa e Matemática, com Matriz
avaliativa própria, itens inéditos, geração de dados, relatórios e sugestões de intervenção específicas. Sendo
um instrumento pensado e elaborado por agentes externos a escola, a avaliação traz consigo a riqueza de
uma visão sistêmica isenta das percepções advindas das relações e acontecimentos cotidianos. É uma
solução pensada para a gestão escolar. Com os resultados, via Meu Bernoulli 3.0, a escola enxerga
sistematicamente um diagnóstico geral, por turma e por estudante.
8º ANO – ANOS FINAIS
Para os anos finais do Ensino Fundamental, a Coleção Bernoulli traz também, no 8º ano, os objetos de
conhecimento, habilidades e competências totalmente coerentes e adequadas à abordagem teóricometodológica 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.
LIVRO DE ARTE: Material que valoriza a capacidade do estudante de pensar, criar e fruir arte,
proporcionando experiências significativas que englobam as quatro linguagens, por meio da articulação
teórico-prática. As propostas foram construídas de modo a promover a evolução do pensamento crítico e
reflexivo e o respeito à diversidade cultural e pessoal. Entregue em dois volumes, sendo um livro por volume.
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.
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 online, 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
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vestibulares de 2020 e 2021. 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 2022, o livro de Língua Espanhola foi
elaborado para ampliar o repertório cognitivo e cultural dos estudantes, por meio de uma ampla va riedade
de propostas de trabalho e diversidade de gêneros textuais.
AVALIAÇÃO PROCESSUAL: Um instrumento avaliativo de Língua Portuguesa e Matemática, com Matriz
avaliativa própria, itens inéditos, geração de dados, relatórios e sugestões de intervenção específicas. Sendo
um instrumento pensado e elaborado por agentes externos a escola, a avaliação traz consigo a riqueza de
uma visão sistêmica isenta das percepções advindas das relações e acontecimentos cotidianos. É uma
solução pensada para a gestão escolar. Com os resultados, via Meu Bernoulli 3.0, a escola enxerga
sistematicamente um diagnóstico geral, por turma e por estudante.
9º ANO – ANOS FINAIS
Para os anos finais do Ensino Fundamental, a Coleção Bernoulli traz também, no 9º ano, os objetos de
conhecimento, habilidades e competências totalmente coerentes e adequadas à abordagem teóricometodológica 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 online, 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 2022, 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.
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AVALIAÇÃO PROCESSUAL: Um instrumento avaliativo de Língua Portuguesa e Matemática, com Matriz
avaliativa própria, itens inéditos, geração de dados, relatórios e sugestões de intervenção específicas. Sendo
um instrumento pensado e elaborado por agentes externos a escola, a avaliação traz consigo a riqueza de
uma visão sistêmica isenta das percepções advindas das relações e acontecimentos cotidianos. É uma
solução pensada para a gestão escolar. Com os resultados, via Meu Bernoulli 3.0, a escola enxerga
sistematicamente um diagnóstico geral, por turma e por estudante.
1º ANO DO EM
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 – 05 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 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 online, 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
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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.
LIVRO DE INGLÊS: Com diversos recursos digitais e buscando uma proposta mais moderna para o ensino
da língua estrangeira, obrigatória na BNCC, apresentamos o Livro de Língua Inglesa do Ensino Médio 2021.
Além de trabalhar gramática, vocabulário, leitura e escrita, a nova proposta busca expandir as oportunidades
de uso da língua inglesa como ferramenta de comunicação (oral e escrita) e de pesquisa, estimulando o
estudante a compartilhar suas experiências, pontos de vista e até a propor soluções para situações e / ou
problemas do mundo contemporâneo, desenvolvendo, assim, seu olhar crítico e reflexivo sobre o mundo e
sobre si mesmo.
LIVRO DE ESPANHOL: Entregue em quatro livros. Uso dos Livros 1 e 2 na 1ª série. O livro de Língua
Espanhola é pautado no ensino do código linguístico (como gramática e ortografia), no trabalho com os
gêneros discursivos, no conhecimento da cultura hispânica, na reflexão de diversos temas atuais e na
formação de cidadãos mais conscientes e críticos. Além disso, busca a ampliação dos conhecimentos e o
conectar-se a outras culturas, valorizando a diversidade de textos e de gêneros discursivos presentes nessa
obra.
LIVRO DE ARTE: São 02 livros de Arte do Ensino Médio trazendo uma nova proposta para 2021. Abrange
as modalidades das Artes Visuais, Audiovisual, Música, Teatro e Dança. Busca equilibrar conteúdo teórico,
experimentação artística e proposições críticas, apresentando um livro fluido, atrativo e consistente. O
material estimula o estudante a solucionar questões de interesse pessoal e coletivo diante dos desafios da
vida contemporânea, a aprimorar seu olhar sensível, crítico e reflexivo sobre o mundo e sobre si mesmo, à
medida que experimenta e elabora a sua autonomia nos processos de criação nas diversas linguagens.
EAD: ITINERÁRIOS INTELIGÊNCIA JOVEM: Foi construído com base em 4 pilares: educação
socioemocional, Projeto de Vida , Eletivas – a serem escolhidas pela escola e pelo estudante a partir de
uma lista com grande variedade de temas e com personalização realizada por meio de relatórios individuais
dos estudantes e da necessidade da escola, Orientação de escolha profissional – Quiz, mapa
socioemocional e aulas que auxiliam o estudante no planejamento profissional
2º ANO DO EM
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 – 05 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 - PSICOLOGIA APLICADA: 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.
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.
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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 online, 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 vídeo
aulas 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.
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 intercultural idade, 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.
LIVRO DE INGLÊS: Com diversos recursos digitais e buscando uma proposta mais moderna para o ensino
da língua estrangeira, obrigatória na BNCC, apresentamos o Livro de Língua Inglesa do Ensino Médio 2021.
Além de trabalhar gramática, vocabulário, leitura e escrita, a nova proposta busca expandir as oportunidades
de uso da língua inglesa como ferramenta de comunicação (oral e escrita) e de pesquisa, estimulando o
estudante a compartilhar suas experiências, pontos de vista e até a propor soluções para situações e / ou
problemas do mundo contemporâneo, desenvolvendo, assim, seu olhar crítico e reflexivo sobre o mundo e
sobre si mesmo.
LIVRO DE ESPANHOL: Entregue em quatro livros. Uso dos Livros 1 e 2 na 1ª série. O livro de Língua
Espanhola é pautado no ensino do código linguístico (como gramática e ortografia), no trabalho com os
gêneros discursivos, no conhecimento da cultura hispânica, na reflexão de diversos temas atuais e na
formação de cidadãos mais conscientes e críticos. Além disso, busca a ampliação dos conhecimentos e o
conectar-se a outras culturas, valorizando a diversidade de textos e de gêneros discursivos presentes nessa
obra.
EAD: ITINERÁRIOS INTELIGÊNCIA JOVEM: Foi construído com base em 4 pilares: educação
socioemocional, Projeto de Vida , Eletivas – a serem escolhidas pela escola e pelo estudante a partir de
uma lista com grande variedade de temas e com personalização realizada por meio de relatórios individuais
dos estudantes e da necessidade da escola, Orientação de escolha profissional – Quiz, mapa
socioemocional e aulas que auxiliam o estudante no planejamento profissional
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3º ANO DO EM
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 SOCIOEMOCIONAL - PSICOLOGIA APLICADA: 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. 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 – 09 EDIÇÕES: Todos os Simulados Enem 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 online, 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.
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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.
EAD: ITINERÁRIOS INTELIGÊNCIA JOVEM: Foi construído com base em 4 pilares: educação
socioemocional, Projeto de Vida , Eletivas – a serem escolhidas pela escola e pelo estudante a partir de
uma lista com grande variedade de temas e com personalização realizada por meio de relatórios individuais
dos estudantes e da necessidade da escola, Orientação de escolha profissional – Quiz, mapa
socioemocional e aulas que auxiliam o estudante no planejamento profissional

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA
NOVATOS:
•

Certidão de nascimento do aluno

•

2 fotos 3x4 do aluno

•

RG e CPF do aluno

•

Declaração de transferência ou histórico escolar do aluno

•

Comprovante recente de residência (conta de água ou luz) do aluno

•

RG e CPF do responsável financeiro

•

Comprovante de residência do responsável financeiro

•

O responsável deverá informar um e-mail válido

ALUNOS QUE JÁ ESTUDAM NA ESCOLA:
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•

Comprovante de residência do responsável financeiro

•

O responsável deverá informar um e-mail válido
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