
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. 
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Período da Manhã
7h15 às 11h45

Período da Tarde
13h às 17h30

Semi Integral
conforme necessidade

Período Integral
das 7h às 18h
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Bubbe
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IsCool app
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Plurall
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Salas e mobiliários adequados às idades das crianças

Laboratório de Ciências

Laboratório de Informática

Sala de estudos

Mini zoo (núcleo ambiental)

Piscina coberta e aquecida

Quadras esportivas cobertas

Enfermaria 

Cantina com alimentação 100% saudável, supervisionada 

por Nutricionista

Pista park p/ embarque e desembarque interno de alunos 
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Formação do PROERD para alunos do 
5º ano 

Carga horária de inglês diferenciada 
com professores especialistas!

Projeto de Vida da Metodologia OPEE: 
desenvolvimento do autoconhecimento, 
aprendizado sobre trabalho, profissões e 

vida financeira

Equipe Multidisciplinar: Auxiliar de 
Enfermagem, Psicóloga, Nutricionista 
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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 2021)
Histórico escolar original (a partir do início do ano letivo de 2021)
Carta de quitação (caso tenha estudado em outra escola privada)
Cópia RG e CPF do pai
Cópia RG e CPF da mãe
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 + Guia da 

Família, Livro Marcha Criança de Caligrafia (2º ao 5º ano). Livros 

de leitura obrigatória inclusos e extensa biblioteca digital Anglo 

à disposição dos alunos e professores.
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1º ano

2º ao 5º ano

Semi Integral

1ª ParcelaCiclo de Ensino 12x de Jan a Dez Pontualidade Anuidade

R$ 395,00

20% DE DESCONTO P/ O 2º IRMÃO 50% DE DESCONTO P/ O 3º IRMÃO

R$ 395,00

R$ 150,00 hora adicional no mês

R$ 743,92

R$ 825,25 R$ 783,98

R$ 706,72 R$ 9.322,00

R$ 10.298,00

Nossa anuidade é divida em 13 parcelas, o pagamento da 1ª parcela é 
realizado no ato da matrícula via cartão de crédito ou débito. O 
pagamento das mensalidades de Janeiro a Dezembro são efetuadas via 
boleto bancário com vencimento todo dia 8 (data negociável).

DESCONTO DE IRMÃOS
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1º ano

2º ano

9º ano3º e 4º ano

5º ano

O material didático é adquirido diretamente na secretaria 
do colégio e pode ser parcelado em até 12x sem juros.

Os uniformes são 
adquiridos no próprio 
colégio e o 
pagamento pode ser 
realizado via cartão de 
crédito ou débito.
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VENHA SER PRÍGULE E FAÇA PARTE DE 
UMA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA!

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 11 3973-6666          11 95034-0192

www.colegioprigule.com.br              Facebook: /prigule           Instagram: @colegio_prigule  

R$ 977,99
à vista c/ desconto

12x
R$ 84,89

ou

R$ 1.320,93
à vista c/ desconto

12x
R$ 114,66

ou

R$ 1.320,93
à vista c/ desconto

12x
R$ 114,66

ou

R$ 1.233,50
à vista c/ desconto

12x
R$ 107,08

ou
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