
 
 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018                                                                          Circular nº71/2018 
 
Senhores Pais.  
 

Nossa reunião dia 29/08 teve como objetivo apresentar-lhes o Bernoulli Sistema de Ensino com 
o qual firmamos parceria a partir de 2019. 

O Colégio São José participou aos pais a decisão de adotar o Sistema de Ensino do Maternal III 
à 1ª Série do Ensino Médio. Em respeito aos pais dos alunos que, no ano de 2018, estão cursando a 1ª 
e 2ª Séries, abrimos a possibilidade de aquisição ou não do material Bernoulli, em razão de termos 
adotados livros didáticos (em sua maioria volume único).  

Durante a reunião não foi possível chegarmos em um consenso devido a opiniões divergentes. 
Sugerimos então enviarmos uma circular para que vocês pudessem opinar posteriormente, porém, após 
o encontro, fizemos uma avaliação e diante da dúvida de alguns pais e a não presença de todos, 
decidimos manter a decisão anterior de adotar, de maneira gradativa, o Bernoulli Sistema de Ensino do 
Maternal III à 1ª Série do Ensino Médio. 

Estaremos a disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 

___________________________ 
Maria Cláudia Leão – Diretora 
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