
ENSINO FUNDAMENTAL I

• Até 30 alunos por sala
• Balé e Caratê (até o 3º ano)
• Xadrez (até o 4º ano)
• METODOLOGIA OPEE - Empreendedorismo e 
Projeto de Vida: desenvolvimento do 
autoconhecimento, aprendizado sobre trabalho, 
profissões e vida financeira
• Informática Educacional com professor 
especializado (5º ano)
• Formação PROERD (5º ano)
• Musicalização
• Natação
• Educação Física e psicomotricidade
• Equipe Multidisciplinar: Auxiliar de Enfermagem, 
Psicóloga, Nutricionista e Fisioterapeuta
• Período Integral (opcional)

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
  • Futebol masculino e feminino, escola de 
esportes mistos (basquete, vôlei, handebol)
  • Jazz e Alongamento (a partir do 4º ano)

• Salas e mobiliários adequados às idades das crianças

• Laboratório de Ciências

• Laboratório de Informática

• Projetor multimídia/Wi-fi 

• Quadras esportivas cobertas

• Enfermaria

• Mini zoo (núcleo ambiental)

• Piscina coberta e aquecida

• Cantina com cardápio criado e supervisionado por

  nutricionista. Oferecemos comida saudável

  diariamente
• Bubbe - Sistema online da cantina, no qual os pais 
administram os valores de alimentação através da Internet, 
recarregam on-line os cartões e podem administrar os 
alimentos que os filhos consomem, tornando sua 
alimentação mais controlada e saudável.

• Circuito interno de câmeras de segurança 

• Salas de Balé e Caratê 

• App com acesso on-line às notas, comunicados e 

informações importantes como: faltas, conteúdo de aulas, 

boletim e boleto escolar, agenda eletrônica

• Pista park – Embarque e desembarque interno dos alunos 

com segurança

Período da Manhã
Das 7h15 às 11h45

Período da Tarde
Das 13h às 17h30

METODOLOGIA: SISTEMA ANGLO DE ENSINO 
DIFERENCIAIS DO CURSO INFRAESTRUTURA

1º ao 5º ano

No Ensino Fundamental I, o objetivo geral é levar a 
criança a utilizar diferentes linguagens como meios
para expressar e comunicar suas ideias, interpretar
e usufruir das produções da cultura. 

HORÁRIO DAS AULAS



INVESTIMENTOS
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FUND. I

DOCUMENTAÇÃO DE MATRÍCULA

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 11 3973-6666 | WWW.COLEGIOPRIGULE.G12.BR
FACEBOOK: @PRIGULE | INSTAGRAM: COLEGIO_PRIGULE  

Anuidade R$ 9.855,47
1ª Parcela da Anuidade R$ 385,00

12 Parcelas de Jan a Dez R$ 789,21

Desc. de pontualidade R$ 746, 59

1º ano 12x R$77,88
2º ano 12x R$95,48
3º ao 4º ano 12x R$93,38
5º ano 12x R$88,27

MENSALIDADES 2º AO 5º ANO

VALOR ANUAL - MATERIAL DIDÁTICO

Anuidade R$ 8.139,08
1ª Parcela da Anuidade R$ 385,00

12 Parcelas de Jan a Dez R$ 646,17

Desc. de pontualidade R$ 627,11

MENSALIDADES 1º ANO

Atendido(a) por: _______________________________ Data:_________________

Observações: _________________________________________________________

1 foto 3x4 recente do aluno
Cópia do RG, CPF e Certidão de Nascimento do aluno
Declaração de transferência original (a partir do início do ano letivo de 2020)
Histórico escolar original (a partir do início do ano letivo de 2020)
Carta de quitação (caso tenha estudado em outra escola privada)
Cópia RG e CPF dos pais/tutores
Cópia do comprovante de residência
Cópia do RG e CPF do responsável financeiro
Atestado médico para uso da piscina e realização de atividades físicas

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO: 
Apostila Anglo, Apostila de Inglês, Apostila de Xadrez 
(até o 4º ano), Livro de Empreendedorismo e Projeto 
de Vida + Guida da Família, Livro Marcha Criança de 
Caligrafia (2º ao 5º ano). 

• O pagamento da primeira parcela da
  anuidade é realizado no ato da matrícula
  via cartão de crédito ou débito
• Os uniformes são adquiridos no próprio
  colégio e o pagamento pode ser realizado
  via cartão de débito ou crédito em até 3x
• O pagamento da mensalidade é efetuado
  via boleto bancário tendo como
  vencimento padrão todo dia 08, esta data
  pode ser negociada. Até a data pactuada
  o responsável financeiro tem direito ao
  desconto de pontualidade
• A partir do segundo filho, o responsável
  financeiro ganha 20% de desconto na
  mensalidade do mais novo, o terceiro 
filho tem 50%
• O material didático é adquirido 
diretamente na secretaria do colégio e 
pode ser parcelado em até 12x no cartão de 
crédito.


