PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS / 2019
2º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Belo Horizonte, 29 de maio de 2018.
Senhores Pais e Responsáveis,
Comunicamos que o processo de admissão de novos alunos do Colégio Bernoulli – Unidade
Bernoulli Go - para o ano letivo de 2019 para as turmas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I
está aberto a partir desta data.
O Processo de Admissão às demais séries do Colégio Bernoulli para o ano de 2019 é tratado
em outro Edital a ser liberado até o dia 6 de agosto de 2018.
1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
O processo de admissão de novos alunos para 2019 será composto de:
a) reunião com a equipe pedagógica;
b) prova escrita;
c) análise do boletim completo de 2017 e do boletim parcial e atualizado de 2018.
A reunião com a equipe pedagógica tem o objetivo de apresentar às famílias todas as
informações relativas às diretrizes pedagógicas e de funcionamento do Bernoulli Go.
Deverá participar da reunião pelo menos um dos pais ou responsáveis do candidato.
A participação na reunião é obrigatória para a conclusão do processo de admissão de
novos alunos e a família pode se inscrever, inicialmente, somente para a reunião ou
conjuntamente tanto para a reunião quanto para a participação na prova escrita.
A lista de aprovados será divulgada no site www.bernoulli.com.br juntamente com um
informativo com todos os esclarecimentos sobre a matrícula. Para garantir sua vaga, o
candidato aprovado deve ser matriculado seguindo todas as orientações e os prazos
previstos neste informativo.
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1.1. Unidades de atendimento do Bernoulli
O processo de atendimento e admissão de novos alunos deve ser conduzido na
unidade Lourdes até que seja transferido para a própria unidade Bernoulli Go, o que será
oportunamente realizado e informado por meio de nosso site www.bernoulli.com.br.
As unidades são as seguintes:
•

Unidade Lourdes
Colégio e Pré-vestibular Bernoulli
3ª série do Ensino Médio e Pré-vestibular
Rua Bernardo Guimarães, 1 738, CEP: 30140-082
Tel.: (31) 3029-1234

•

Unidade Santo Antônio - Bernoulli Go
Educação Infantil - 1º e 2º períodos
Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano
Rua Carangola, 333, CEP: 30330-240
Tel.: (31) 3029-1234

2. INSCRIÇÕES PARA REUNIÕES E PROVA
2.1. Processo via site
A inscrição para as reuniões é um procedimento bem simples, que pode ser feito
de forma independente da inscrição para a prova, e deve ser realizada somente pelo
site www.bernoulli.com.br.
A inscrição para participar da prova deve ser feita necessariamente por quem já
se inscreveu para participar da reunião. Para tal, deve-se ler a íntegra deste edital,
imprimir e preencher a ficha de inscrição e concluir o processo na secretaria da escola
com a entrega dos documentos e o pagamento da taxa de inscrição.
2.2. Local, datas e horários
Local: após preenchimento da Ficha de Inscrição para participar da prova
(disponibilizada em nosso site www.bernoulli.com.br), dirigir-se à secretaria da
unidade Lourdes levando toda a documentação solicitada.
Data: A partir de 29 de maio de 2018.
Horários: 2ª a 6ª feira - 8h às 19h.
Sábado - 8h às 12h.
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2.2.1. Inscrições a distância
O candidato que reside fora de Belo Horizonte terá acesso à Ficha de Inscrição em
nosso site www.bernoulli.com.br e deverá enviá-la à unidade Lourdes, devidamente
preenchida, acompanhada de toda a documentação constante no item 2.3. deste
edital.
A documentação deve ser enviada com antecedência, mas somente seu envio
não concretiza a inscrição. É necessário que as inscrições ainda estejam abertas e
que haja tempo hábil para efetivar a inscrição do candidato quando a documentação
chegar à secretaria do Colégio Bernoulli.
Nesse caso, o pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito por meio de um
cheque cruzado e nominal ao Colégio Bernoulli.
Toda a documentação, juntamente com o cheque no valor da taxa de inscrição,
deverá ser enviada à unidade Lourdes até que ocorra a mudança do atendimento para
a unidade Bernoulli Go, conforme endereços especificados no item 1.1. deste edital,
e, no lado de fora do envelope, deve constar:
AOS CUIDADOS DA SECRETARIA
INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS / 2019
2.3. Documentação
• Ficha de Inscrição completamente preenchida e assinada pelo responsável
financeiro.
• Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento do candidato.
•   2 (duas) fotos 3×4 recentes do candidato.
• Boletim completo de 2017 e boletim parcial e atualizado de 2018.
Observações:
• Caso o processo de admissão de novos alunos se mantenha ativo durante o ano
letivo de 2019, além dos boletins completos de 2017 e 2018, o candidato deverá
entregar também o relatório de notas parciais do ano letivo de 2019.
• Os boletins devem ser oficiais e emitidos pela secretaria da escola.
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• As 2 (duas) fotos devem ser idênticas e recentes, representando a atual aparência
do candidato.
• A Ficha de Inscrição deverá ser obtida no site www.bernoulli.com.br, e é recomendável
preenchê-la com antecedência, de forma a garantir o fornecimento de todos os dados
ali solicitados.
• Somente será validada a inscrição cuja documentação esteja completa e com seus
formulários devidamente preenchidos.
• Caso o candidato seja proveniente de uma instituição de ensino cuja organização de
séries e / ou calendário escolar sejam diferenciados, tais como Fundação Torino e
Escola Americana, ele deverá apresentar também uma declaração de equivalência de
série.
2.4. Taxa de inscrição
A taxa de inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais) e não está sujeita a devolução.
O não pagamento da taxa de inscrição implicará a eliminação do candidato, mesmo
nos casos em que o candidato tenha realizado a prova.
3. LOCAL, HORÁRIO E DATA DAS PROVAS
SÉRIES

DATAS

Ensino
Fundamental
2º ao 5º ano

01/09/2018
Sábado

•

HORÁRIO

LOCAL

14h às 17h

Unidade
Santo
Agostinho

Unidade Santo Agostinho
Colégio Bernoulli
Ensino Fundamental II – 6º ao 9º ano
Ensino Médio – 1ª e 2ª séries
Rua Gonçalves Dias, 3 172, CEP: 30140-093
Tel.: (31) 3029-4900

Observações:
• Outras datas de provas poderão ser disponibilizadas a qualquer tempo, desde que
haja vagas, e suas divulgações ocorrerão no site www.bernoulli.com.br.
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• Mesmo havendo outros dias de prova, cada candidato somente poderá participar
uma única vez do processo de admissão para 2019.
• A inscrição deverá ser feita com antecedência, pois haverá um limite de candidatos
para cada dia de prova.									
• Não será garantida aos candidatos a possibilidade de inscrição nos dias específicos de
realização das provas.
4. PARA FAZER AS PROVAS
O aluno deverá:
• Portar cartão de inscrição.
• Ter caneta, lápis de cor, lápis ou lapiseira, borracha, régua e apontador (caso use lápis).
Observações:
• Não será permitido o uso de máquina de calcular ou similares, nem o acesso a
qualquer fonte de consulta.
• O candidato não deve levar bolsas, mochilas ou aparelhos eletrônicos (como
celulares, mp3 e outros), pois não lhe será permitido fazer a prova estando de
posse de objetos que não aqueles necessários à execução dela, especificados no
item 4 deste edital.
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado no site www.bernoulli.com.br ou por contato telefônico
feito diretamente pela secretaria do Colégio Bernoulli, de acordo com o descrito a seguir:
• Prova realizada em 01/09/18: divulgação até o dia 22/09/18.
• Provas eventualmente aplicadas após o dia 01/09/18: divulgação até duas semanas
após a data de aplicação da prova.
• Para verificar o resultado obtido no processo de admissão de novos alunos, no site:
www.bernoulli.com.br, o candidato ou seu responsável precisará do número de
inscrição presente no cartão de inscrição.
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6. PROVA ESCRITA
• Consistirá de duas avaliações compostas por questões de Língua Portuguesa e de
Matemática, de acordo com os conteúdos discriminados nos itens 6.1 e 6.2.
• As provas conterão somente questões discursivas.
6.1. Língua Portuguesa
As habilidades e as competências avaliadas envolverão estratégias de leitura,
interpretação e produção de texto.
Os tópicos específicos exigidos para cada série são:

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
Estudo e produção de textos
• Comunicação, por escrito, de informações, pensamentos e ideias;
• Produção de pequeno texto ou parágrafo-resposta;
• Leitura e reconhecimento de: listas, placas, rótulos, bilhete, parlenda e convite.
Conhecimentos linguísticos
• Reconhecimento de sinais gráficos de pontuação;
• Reconhecimento de ordem alfabética;
• Reconhecimento de unidades fonológicas como: rimas, sílabas e palavras.
Ortografia
• Uso de P / B;
• Uso de T / D.
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3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
• Todos os itens descritos para a série anterior.
Estudo e produção de textos
• Comunicação, por escrito, de informações, pensamentos e ideias;
• Leitura e reconhecimento de: convite e bilhete, legenda, tirinha, literário e poema;
• Habilidades de leitura: localização de informações explícitas no texto, compreensão,
interpretação e inferência de significado com base no contexto;
• Produção de textos escritos ou parágrafo-resposta observando clareza, uso adequado
de maiúsculas e minúsculas, estruturação de frases, sinais básicos de pontuação e
ortografia.
Conhecimentos linguísticos
• Reconhecimento de sinais gráficos de pontuação e uso da pontuação para a produção
de sentido;
• Ordem alfabética;
• Reconhecimento de antônimos e sinônimos;
• Aumentativo e diminutivo.
Ortografia
• Singular e plural;
• Separação silábica;
• Uso de R / RR;
• Uso das letras F, V, T, D.
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4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
• Todos os itens descritos para as séries anteriores.
Estudo e produção de textos
• Leitura e reconhecimento de textos: narrativos, literários, história em quadrinhos,
relato de memória, cartão postal e entrevista;
• Identificar elementos da narrativa: personagens, tempo e sequência.
Conhecimentos linguísticos
• Encontro vocálico, classificação em hiato, ditongo e tritongo;
• Encontro consonantal e dígrafos;
• Adjetivos.
Ortografia
• Acentuação gráfica;
• Plurais;
• Uso de X, AO / AM;
• Uso de G / J.

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
• Todos os itens descritos para as séries anteriores.
Estudo e produção de textos
• Leitura e reconhecimento de textos: narrativos, literários, poemas e fábulas.
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Conhecimentos linguísticos
• Substantivos simples e compostos;
• Adjetivos;
• Interjeição.
Ortografia
• Hiato, ditongo, tritongo;
• Palavras homônimas e homófonas.
6.2. Matemática
As habilidades e as competências avaliadas envolverão raciocínio lógico-matemático e
solução de situações-problema.
Os tópicos específicos exigidos para cada série serão:

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
Números e operações
• Classificação e sequência de coleções;
• Identificação de quantidades;
• Identificação e leitura de números até 50;
• Sequência numérica;
• Conceitos de adição e subtração (registro com desenhos e resposta);
• Estimativas simples.
Grandezas e medidas
• Calendário: rotinas, dias, meses e semanas;
• Sistema monetário brasileiro: cédulas e moedas.
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Geometria (Espaço e Forma)
• Reconhecimento de figuras planas: quadrado, círculo, triângulo e retângulo;
• Noções de localização e orientação espacial: dentro, fora, longe, perto, ao lado,
esquerda, direita, etc.;
• Padrões e repetições.
Tratamento da informação
• Leitura de gráficos de colunas e tabelas simples.

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
• Todos os itens descritos para a série anterior.
Números e operações
• Escrita de números por extenso;
• Unidade, dezena e centena;
• Números pares e ímpares;
• Composição e decomposição de números naturais;
• Dobro e triplo;
• Resolução de situações-problema;
• Adição e subtração com e sem reagrupamento;
• Ordem crescente e ordem decrescente.
Grandezas e medidas
• Medidas de horas e intervalo de tempo;
• Medidas de comprimento: metro e centímetro;
• Medidas de massa: grama e quilograma.
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Geometria (Espaço e Forma)
• Reconhecimento de sólidos geométricos: cilindro, paralelepípedo, cubo, cone, esfera,
pirâmides (semelhanças e diferenças).
Tratamento da informação
• Leitura de tabelas e gráficos.

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
• Todos os itens descritos para as séries anteriores.
Números e operações
• Números naturais do 0 ao 9.999;
• Unidade, dezena e centena;
• Resolução de situações-problema envolvendo adição, subtração com e sem
reagrupamento;
• Princípios de multiplicação e divisão;
• Noções de dobro, triplo e quádruplo;
• Números ordinais até o 50º.
Grandezas e medidas
• Medidas de capacidade: litro e mililitro;
• Temperatura.
Geometria (Espaço e Forma)
• Reconhecimento de poliedros: cubo, paralelepípedo, pirâmide e prismas (semelhanças
e diferenças);
• Localização e percursos: coordenadas;
• Faces, vértices e arestas.
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5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
• Todos os itens descritos para as séries anteriores.
Números e operações
• Números naturais do 0 ao 999.999;
• Valor absoluto e valor relativo;
• Resolução de situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e
divisão;
• Noções de frações;
• Arredondamento e estimativas;
• Operações envolvendo quantias com dinheiro.
Grandezas e medidas
• Medidas de tempo e sua aplicação em situações-problema;
• Situações-problema envolvendo o sistema monetário.
Geometria (Espaço e Forma)
• Simetria;
• Localização e percurso: coordenadas;
• Identificação, classificação e planificação de sólidos geométricos.
Tratamento da informação
• Chances ou possibilidades;
• Gráficos de barras, pictogramas e de linhas.
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7. PREENCHIMENTO DAS VAGAS
Para cada candidato, será feita pelo responsável a indicação de um turno de preferência
para cursar a série pretendida (manhã ou tarde) e a indicação de aceitação do outro turno como
segunda opção ou não, à exceção do 5º ano, para o qual só serão ofertadas vagas no período
matutino.
Em função do desempenho dos candidatos serão determinados os candidatos aprovados.
As vagas serão preenchidas com os candidatos aprovados utilizando como critério de
classificação o desempenho no processo de admissão, objetivando prover cada candidato com
uma vaga para o turno de preferência e, tendo se esgotado as vagas no turno de 1ª opção
do candidato, ofertar-lhe uma vaga no turno de 2ª opção, caso tenha aceitado tal condição,
seguindo tal raciocínio até que ocorra a alocação total das vagas disponíveis.
Se, para alguma série, houver um número de candidatos aprovados superior ao número de
vagas, será gerada uma “lista de excedentes”, para os quais serão oferecidas vagas em caso de
desistência daqueles a quem se concederam as vagas prioritariamente.
8. HORÁRIO DAS AULAS
• Ensino Fundamental I (anos iniciais) 2º ao 5º ano:
• Turnos manhã (07h15 às 12h15) e / ou tarde (13h15 às 18h15).
9. RESTRIÇÃO
9.1. Conforme prevê seu regimento escolar, o Bernoulli reserva-se o direito de rejeitar a
matrícula do aluno que ultrapassar, na data da matrícula, em 2 anos ou mais a idade
mínima legalmente exigida para a série a ser cursada, conforme a legislação vigente.
Atenciosamente,
A DIREÇÃO.
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