
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO
1º ANO ENSINO MÉDIO / 2022 

 

- 4 volumes por ano (2 livros por volume).
- Língua Inglesa - volume 1 

- Filosofia (livro 1) 
- Sociologia (livro 1) 
 

• Os recursos digitais, plataformas e aplicativos do Bernoulli Sistema de Ensino, fazem parte do 
material didático adotado para o ano letivo.

 

• Simulado ENEM Bernoulli, com correção pela TRI. Uma parcela de 
mensalidade de 02/2022. 

 

• Projeto de Vida - Material Digital KUAU 
 

Ao longo do ano letivo, caso seja interesse do aluno, poderão ser adquiridos outros materiais de apoio ao 
ENEM e vestibular, como Revisão ENEM/Bernoulli, 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Início das aulas: 01/02/2022 

 

 

“Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos: o ambiente familiar, os 
princípios que lhes transmitem e os comportamentos que eles 
de seu desenvolvimento pessoal.” (NMPE 157)
 

 

 
Lista de Material 

1º ano do Ensino Médio – 2022 
 

COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO
1º ANO ENSINO MÉDIO / 2022 – EDIÇÃO ATUALIZADA

4 volumes por ano (2 livros por volume). 

Os recursos digitais, plataformas e aplicativos do Bernoulli Sistema de Ensino, fazem parte do 
material didático adotado para o ano letivo. 

Simulado ENEM Bernoulli, com correção pela TRI. Uma parcela de R$ 30,00 

Material Digital KUAU - valor mensal de R$ 15,00. 

Ao longo do ano letivo, caso seja interesse do aluno, poderão ser adquiridos outros materiais de apoio ao 
ENEM e vestibular, como Revisão ENEM/Bernoulli, Memorex e apostila preparatória para o PISM III.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

“Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos: o ambiente familiar, os 
princípios que lhes transmitem e os comportamentos que eles percebem, constituem o fundamento 
de seu desenvolvimento pessoal.” (NMPE 157) 

COLEÇÃO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO 

EDIÇÃO ATUALIZADA 

Os recursos digitais, plataformas e aplicativos do Bernoulli Sistema de Ensino, fazem parte do 

R$ 30,00 inserida no boleto da 

Ao longo do ano letivo, caso seja interesse do aluno, poderão ser adquiridos outros materiais de apoio ao 
Memorex e apostila preparatória para o PISM III. 

“Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos: o ambiente familiar, os 
percebem, constituem o fundamento 


