
Juntos, vamos fazer

a educação para um 

mundo novo. 



É com muita alegria que nós do Bernoulli Sistema

de Ensino nos tornaremos responsáveis pelo

material didático e soluções educacionais

adotados pela escola do seu filho, a partir de

2022.

Por entendermos a importância que você dá para

a qualidade do ensino oferecido a ele,

consideramos essencial que nossa relação seja

baseada na confiança desde o início.

NÓS SOMOS O BERNOULLI.

E QUEREMOS ESTAR 

AO SEU LADO.

Para quem entende de educação, material didático não é simplesmente um conjunto de

bons livros. Um sistema de ensino passa segurança à escola e, consequentemente, aos

familiares dos estudantes.

Nossa coleção de livros é desenvolvida a partir de uma abordagem pedagógica que

encontra amparo legal e se mantém continuamente atualizada, em relação às tendências

educacionais contemporâneas. Além disso, está totalmente alinhado às normativas

curriculares brasileiras e respaldado por diretrizes educacionais, garantindo um ensino de

qualidade.

Temos orgulho em contribuir para o crescimento de nossas escolas parceiras que, cada

vez mais, têm conquistado resultados expressivos em relação à aprendizagem diária de

seus estudantes, assim como nos exames externos de ingresso ao ensino superior.

O Bernoulli Sistema de Ensino

acredita, há mais de 20 anos, que

aprender de verdade muda tudo

Em 2020, dez escolas entre as 50 melhores 

do país – no Enem – são parceiras do 

Bernoulli Sistema de Ensino*. Atualmente, o 

Bernoulli Sistema de Ensino compreende cerca 

de 600 escolas parceiras em todo o Brasil, com 

milhares de famílias e estudantes satisfeitos.

*Fonte: Inep Enem 2019.



Tecnologia educacional 

que acompanha a aprendizagem

Para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, o

ambiente virtual das crianças é inteiramente

gamificado com desafios estimulantes e

articulados com a Coleção. Além disso, os

professores e lideranças possuem acesso a

relatórios que permitem o acompanhamento do

uso e do desenvolvimento das crianças, bem

como registro formal de acesso, com conteúdo

que permite pensar e criar estratégias

pedagógicas para ampliar a interação e o

engajamento.

O Bernoulli acredita na educação feita com paixão e 

excelência.

Acredita em compartilhar aquilo que realmente importa.

Em enfrentar desafios e em comemorar vitórias juntos.

Porque, juntos, temos a capacidade de transformar a 

história de muitos.

Porque a paixão por aprender muda o mundo!

O Bernoulli Sistema de Ensino apresenta

tecnologia educacional com propósito e

inovação que conta com um Ambiente

Virtual de Aprendizagem – Meu Bernoulli 3.0

– e uma Plataforma Digital – Bernoulli Play

– com recursos para todos os segmentos,

de acordo com a faixa etária e com os

objetivos educacionais.
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