
PERÍODO INTEGRAL

ATIVIDADES DO PERÍODO INTEGRAL INFRAESTRUTURA

R$ 593, 00

Das 7h10 às 18h

Do Ensino Infantil ao 6º ano 

O Período Integral é ideal para os pais que trabalham
e tem a necessidade de deixar os filhos na escola antes
ou após o horário regular de aulas.

HORÁRIO

• Funcionamento durante todo o ano
(sem período de férias)
• Os alunos têm um tempo diário garantido para 
seus estudos e execução de atividades, fazendo 
valer a proposta do Sistema Anglo de Ensino de 
“Aula dada, aula estudada”
• Oferecemos duas refeições diárias: almoço e 
lanche
• Espaço reservado para descanso
• Durante o período integral os alunos realizam 
atividades recreativas, dentre elas “contação de 
histórias” e iniciação à leitura
• Cineminha com programação orientada
• Os alunos do integral frequentam as aulas de  
inglês The Kids Club diariamente (Opcional)
• Natação
• Psicomotricidade
• Informática Educacional
• Aulas de Dança
• Escola de Esportes 

• Cantinho da soneca
• Enfermaria 
• Banheiro privativo 
• Professora e auxiliar de classe
• Salas de Balé e Caratê 
• Novo Playground
• Mini zoo (núcleo ambiental)
• Piscina coberta e aquecida
• Quadras esportivas cobertas
• Cantina com cárdapio criado e 
supervisionado por nutricionista
Comida saudável preparada diariamente
• Bubbe - Sistema da cantina online, gestão 
de pais ao cardápio, acesso ao consumo de 
lanches, recarga via cartão de crédito, compra 
através de biometria, dispensando o uso do 
cartão. 
• Circuito interno de câmeras de segurança 
• Sala de Estudos
• Aplicativo e site para acesso às notas, faltas, 
conteúdo de aulas, agenda eletrônica, 
comunicados e boleto bancário
• Pista park – Embarque e desembarque 
interno com segurança

 



INVESTIMENTOS

2020

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

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

1 Foto 3x4 recente do aluno
Cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno
Cópia da carteira de vacinação
Cópia do RG e CPF dos pais/tutores
Cópia do comprovante de residência
Cópia do holerite do responsável financeiro
Cópia do RG e CPF do responsável financeiro
Atestado Médico para uso da piscina e realização
das atividades físicas
Atestado Médico.

Anuidade R$ 17.064,31 
1ª Parcela da Anuidade R$ 385,00 

12 Parcelas de Jan a Dez R$ 1.389,94 

*Valor por hora adicional
Diária

R$ 132,44
R$ 84,76

MENSALIDADES

*Valor para 20 horas mensais (acréscimo de 1 hora ao 
período contratado regularmente).

Atendido(a) por: ______________________________ Data: _________________ 

Observações:_________________________________________________________

• 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
• A partir do segundo filho o responsável
  financeiro ganha 20% de desconto na
  mensalidade, o terceiro filho tem 50%
• Os alunos que tiverem interesse, tem a 
possibilidade de aderir ao curso de inglês 
The Kids Club, tendo apenas o custo 
adicional do material didático.
• Os alunos consomem refeições saudáveis
  na cantina utilizando o sistema online  
bubbe, dispensando o uso de dinheiro

INTEGRAL


