COMUNICADO 022 – 13/04/2018
De: Coordenação Pedagógica
Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do Maternal I e II da Educação Infantil
Assunto: Aquisição da Coleção Bernoulli

Senhores Pais/Responsáveis,
O Bernoulli Sistema de Ensino lançou, em 2018, o material didático destinado ao Maternal, visando conectar
a criança, desde a primeira infância, a um mundo de infinitas possibilidades por meio de atividades lúdicas,
levantamento de hipóteses, da resolução de problemas, da iniciação estética, da iniciação científica e do
letramento. O material articula os campos de experiências das Bases Nacionais Curriculares Comuns
(BNCC) com o universo da criança, bem como seus interesses e possibilidades.
A Coleção é composta de dois livros didáticos, uma agenda escolar e um guia para a família, que oferece
insumos para que os(as) senhores(as) possam se orientar e buscar referências para delinear os princípios
educativos que adotarão na condução do processo educativo de suas crianças.
O Bernoulli Digital da Coleção do Maternal compreende diversos games e animações de aprendizagem
interativos, que proporcionam a ampliação de habilidades e experiências diferentes daqueles do material
impresso. Assim, a utilização desse moderno recurso abre novas possibilidades para a relação entre a
criança e o aprendizado.
Diante da qualidade e riqueza desse novo material, durante a última reunião de pais, evidenciou-se aos
presentes a possibilidade de, ainda em 2018, as turmas do Maternal I e II adotarem a Coleção do Bernoulli.
Devido à aceitação da maioria dos pais/responsáveis presentes na referida reunião, solicita-se o
preenchimento da autorização para a compra do material, até o dia 17 de abril, terça-feira.
O valor da Coleção Bernoulli é de R$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), que poderá ser dividido em
4 (quatro) parcelas no cartão de crédito.
Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo de Ciência/Autorização
Preencher e devolver a Autorização até o dia 17/04/18, impreterivelmente, no Setor de Vendas.

Eu, _____________________________________________________________________________________________,
responsável por __________________________________________________________________________________,
aluno(a) do Maternal _______, autorizo a compra da Coleção Bernoulli e comprometo-me a comparecer ao Colégio
para finalizar o processo de aquisição do mesmo, até o dia 19 de abril de 2018.
___________________________________________
Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável
Ouro Preto, ___ de ______ de 2018.

