
EDUCAÇÃO INFANTIL COM

PROGRAMA BILÍNGUE

METODOLOGIA: SISTEMA ANGLO DE ENSINO 

DIFERENCIAIS DO CURSO

INFRAESTRUTURA

R$ 593, 00

Período da Manhã
Das 7h15 às 11h45

Período da Tarde
Das 13h às 17h30

Período Integral
Das 07h10 às 18h

Infantil IV - 5 anosInfantil II - 3 anos Infantil III - 4 anos

HORÁRIO DAS AULAS

• Salas e banheiros adequados às idades das crianças

• Brinquedoteca com decoração lúdica

• Professora e auxiliar de classe (até o Infantil III)

• Sala de idiomas 

• Laboratório de Informática

• Salas de Balé e Caratê

• Novo Playground 

• Mini zoo (núcleo ambiental)

• Piscina coberta e aquecida

• Quadras esportivas cobertas

• Cantina com cardápio criado e supervisionado por 

nutricionista. Oferecemos diariamente alimentação saudável 
• 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.

• Enfermaria 

• Sala de Estudos

• Circuito interno de câmeras de segurança 

• Aplicativo com acesso a faltas, boleto bancário, avaliação 
descritiva e agenda eletrônica

• Pista park – Embarque e desembarque interno de
   alunos com segurança

A Educação Infantil no Colégio Prígule
é composta pelos seguintes níveis de ensino: 

• Máximo de 15 alunos por sala (Infantil I) 
• Máximo de 20 alunos por sala (a partir do Infantil II)
• The Kids Club - Aulas de inglês diariamente
• METODOLOGIA OPEE - Empreendedorismo e Projeto de 
Vida: desenvolvimento dos sentimentos, convivência e 
valores da criança (somente Infantil IV)
• Musicalização, natação, caratê, balé e hora do conto
• Aula de Educação Física voltada para o
  desenvolvimento da psicomotricidade
• Equipe Multidisciplinar: Auxiliar de Enfermagem, 
Psicóloga, Nutricionista e Fisioterapeuta
• Período integral (opcional)

Infantil I - 2 anos



INVESTIMENTOS

2020

INFANTIL

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

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

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

12 Parcelas de Jan a Dez R$ 646,17

R$ 627,11Desc. de pontualidade

Infantil I 12x R$32,51

Infantil II 12x R$45,11
Infantil III
Infantil IV

12x R$47,63
12x R$52,73

MENSALIDADES

VALOR ANUAL - MATERIAL DIDÁTICO

THE KIDS CLUB (TKC)

Período Integral
Das 07h10 às 18h

ENTRADA    MATERIAIS
R$ 255,00*    12x R$ 57,00*

• 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, 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.
• O pagamento da entrada do material 
didático The Kids Club pode ser efetuado no 
colégio e as demais parcelas com a TKC

Valores referentes ao material didático e papelaria

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO: 
Apostilas Anglo (Infantil I, II e III); Apostilas Anglo e Livro de 
Empreendedorismo e Projeto de Vida + Guia da Família (Infantil IV)

Atendido(a) por: _______________________________ Data:_________________

Observações: _________________________________________________________

*Fazendo a rematrícula até 01/11, a TKC manterá os valores da
anuidade de 2019 (Entrada R$230 + 12x R$ 55,00)

1 Foto 3x4 recente do aluno;

Cópia da certidão de nascimento, RG e CPF do aluno;
Cópia da carteira de vacinação;

Cópia do 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
das atividades físicas

Atestado Médico.


