
INFORMAÇÕES - ANO 2020

CURSO INTENSIVO MANHÃ/1º semestre

PERÍODO

INÍCIO 03 de fevereiro de 2020

TÉRMINO 27 de junho de 2020

HORÁRIO PARA MATRÍCULAS

SEGUNDA A SEXTA 8h às 19h

SÁBADO 8h às 12h

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA

O QUE É O BERNOULLI?

PROGRAMA DE SUPORTE FINANCEIRO PARA ALUNOS COM BOM DESEMPENHO

CARGA HORÁRIA SEMANAL

ATIVIDADES HORÁRIOS DIAS

AULAS REGULARES - MANHÃ 7h às 12h40 Segunda a sexta
AULAS REGULARES - SÁBADO 7h às 11h30 Sábado

PLANTÕES DE DÚVIDAS 14h às 18h Segunda a sexta

SIMULADOS Enem (todas as questões resolvidas em 

vídeos e corrigidos pela TRI) e CMMG (Ciências 

Médicas)

13h às 18h ou 13h às 18h30

Aos sábados majoritariamente. Eventualmente, de 

segunda a sexta, à tarde.                                                                                                  

Número de dias de aplicação: Enem - 12 e CMMG - 3

1) 6 aulas regulares no período da tarde.

2) Correção de todas as disciplinas do simulado estilo Enem pelo Bernoulli Play. 

MATERIAL DIDÁTICO E SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA

SERVIÇO DESCRIÇÃO

COLEÇÃO BERNOULLI

BERNOULLI PLAY

MEU BERNOULLI

E-BOOK

ESTATÍSTICAS E TRI

CURSO INCLUÍDO DURANTE O CURSO INTENSIVO

Curso Matemática Básica - em horário complementar.

Não haverá pagamento de qualquer valor adicional pelo curso supramencionado.

ARMÁRIO ESTUDANTIL

ESTACIONAMENTO

PLANOS DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES

PLANOS  MENSALIDADES VENCIMENTOS

8x 8 x R$ 1.808,00 Na matrícula e nos dias 5, de fev. a ago.

7x 7 x R$ 2.055,00 Na matrícula e nos dias 5, de fev. a jul.

6x 6 x R$ 2.385,00 Na matrícula e nos dias 5, de fev. a jun.

Taxa de matrícula: R$ 696,00 (ex-alunos isentos)

PLANO DE PAGAMENTO DA TAXA DE MATERIAL DIDÁTICO

PLANO TAXA DE MATERIAL VENCIMENTOS

4x  4 x R$ 344,00 Na matrícula e nos dias 5, de fev. a abr.

1) O Responsável Financeiro deverá firmar dois contratos com a Instituição: um para aquisição do material didático, e outro,

para prestação dos serviços educacionais.

DESCONTOS

TIPO VALOR INCIDÊNCIA

PAGAMENTO À VISTA 2% Mensalidade e material

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PESSOA APRESENTAR FORNECER

RESPONSÁVEL FINANCEIRO                                           

(18 anos ou mais)
 CPF / Identidade

Xerox do CPF, da identidade e do comprovante de 

residência e uma via da ficha de matrícula e duas dos 

contratos preenchidas e assinadas
ALUNO Xerox do CPF e da identidade e 1 foto 3x4

Toda a documentação solicitada acima, tanto do responsável financeiro quanto do aluno, juntamente com os contratos, deverão ser entregues por meio digital, nos casos 

de matrícula realizada 100% via Web  ou entregues impressos, nos casos de conclusão da matrícula de forma presencial, na secretaria do Colégio e Pré-vestibular Bernoulli ou 

via Correios.

Todos os procedimentos de inscrição e matrícula devem ser feitos através do nosso site : www.bernoulli.com.br

Desde a sua criação até hoje, o Bernoulli conta com a atuação dedicada de seus fundadores, Rodrigo, Rommel e Paulo, três engenheiros egressos do ITA, que, apesar da

origem muito humilde, encontraram, por meio da educação, o caminho para vencer as dificuldades e alcançar seus sonhos. Professores por vocação, exerceram essa atividade

desde muito jovens, o que, juntamente com a veia empreendedora, propiciou que eles pudessem ter criado e conduzido até hoje um dos projetos pedagógicos mais bem-

sucedidos do Brasil: o Bernoulli. No Pré-vestibular Bernoulli, você vai estudar com quem entende como ninguém de preparação para vencer grandes desafios, seja o seu sonho

a Medicina, o Direito, as Engenharias, os demais cursos, o IME e o ITA ou simplesmente amplificar suas potencialidades para chegar mais longe. O Bernoulli foi feito para

você: com professores com muito conhecimento, didática e carisma, carga horária robusta, soluções didáticas modernas impressas e tecnológicas, proposta pedagógica de

excelência, a melhor infraestrutura e alunos que, como você, sonham alçar grandes voos. Venha estudar com a gente e realizar seus sonhos!

Programa que visa conceder bolsas de estudos de até 100% a alunos que tiverem desempenho diferenciado em prova própria para esse fim. Os alunos

interessados em participar do programa podem se inscrever por meio do nosso site , no qual há um edital com todas as informações pertinentes e, se for necessário, pode

ligar para a secretaria do Pré-vestibular Bernoulli para obter informações adicionais. 

Material didático impresso, completo e atualizado, de altíssima qualidade, desenvolvido pelo Bernoulli Sistema de 

Ensino.

O Bernoulli Play é um app  que contém vídeos que apresentam resoluções de exercícios do livro e dos Simulados, 

áudios de Língua Inglesa e Língua Espanhola e videoaulas referentes aos conteúdos trabalhados.

O Meu Bernoulli é um AVA - ambiente virtual de aprendizagem - que disponibiliza o e-book  (livro digital) e outros 

materiais didáticos digitais, assim como outros importantes recursos, como agenda, calendário, resultados de 

avaliações e simulados, etc.

Após acessar o site e seguir as etapas de inscrição, o responsável financeiro poderá escolher como deseja concluir o procedimento de matrícula: via web, com a comodidade 

de matricular-se on-line  sem a necessidade de comparecer à secretaria da escola; pelos Correios, enviando toda a documentação solicitada para a secretaria; ou de forma 

presencial. 

Inserido no Meu Bernoulli, traz em meio digital a Coleção Bernoulli integrada a todos os recursos do Bernoulli Play e 

do Bernoulli Digital no decorrer do conteúdo.

Plataforma para análise estatística dos resultados dos simulados (resultado Enem com TRI), inclusive simulação de 

aprovação pelo Sisu.

Não carregue peso por aí! No Bernoulli, temos escaninhos disponíveis para guardar seus pertences. A mensalidade é de R$ 15. Mais informações e inscrições na secretaria.

Disputar vagas de estacionamento não precisa ser uma preocupação. Tenha sua vaga garantida no estacionamento do Bernoulli! As vagas são limitadas. Para mais

informações e valores, procure a secretaria.

2) A matrícula e as primeiras parcelas da mensalidade e da taxa de material serão pagas por meio de boletos bancários enviados para o e-mail do responsável financeiro 

cadastrado na Ficha de Matrícula, após realizar todo o procedimento de matrícula na plataforma on-line e terá seus vencimentos em dois dias úteis. As demais parcelas 

serão pagas por meio de boletos bancários disponibilizados para o responsável financeiro na plataforma digital de relacionamento do Colégio e Pré-vestibular Bernoulli ou 

enviados para o e-mail  do responsável financeiro cadastrado na Ficha de Matrícula.


