
O Ensino Médio do Colégio Prígule tem como objetivo a consolidação e aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores, a preparação para o mercado de trabalho, o exercício 
da cidadania e os desafios do ensino superior, em sintonia com as tendências dos principais vestibulares 
do país e do ENEM, aprimorando o aluno como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítco.
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Período da Manhã
Entrada: 7h15
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Cursinho Preparatório & Ciclo de 
Simulados Anglo ENEM

Sarau Literário

Projeto de Vida da Metodologia OPEE: 
desenvolvimento do autoconhecimento, 

inteligência emocional, escolhas 
profissionais, empreendedorismo, mercado 
de trabalho, educação financeira e métodos 

de estudo e processos seletivos

Equipe Multidisciplinar: Auxiliar de 
Enfermagem, Psicóloga, Nutricionista 

�������������� ����������������������
Bubbe
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IsCool app
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Salas e mobiliários adequados 

Laboratório de Ciências

Laboratório de Informática

Sala de estudos

Mini zoo (núcleo ambiental)

Piscina coberta e aquecida

Quadra poliesportiva

Enfermaria 

Cantina com alimentação 100% saudável, supervisionada 

por Nutricionista

Pista park p/ embarque e desembarque interno de alunos 

Saída conforme o número de aulas

MATRÍCULAS
ABERTAS2021
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Meio Período

1ª ParcelaPeríodo

1ª série

2ª série

9º ano

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$ 904,58 R$ 859,35 R$ 11.250,00

3ª série

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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 11 3973-6666        

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

R$ 1.876,98
à vista c/ desconto

12x
R$ 162,93

ou

R$ 1.876,98
à vista c/ desconto

12x
R$ 162,93

ou

R$ 1.933,45
à vista c/ desconto

12x
R$ 167,83

ou
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO: 
Apostilas Anglo, Cadernos Anglo de Sociologia e 
Filosofia, Livro de Empreendedorismo e Projeto de 
Vida + Guia da Família. Livros de leitura obrigatória 
inclusos e extensa biblioteca digital Anglo à 
disposição dos alunos e professores.
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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

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!

MATRÍCULAS
ABERTAS2021


