
ENSINO MÉDIO

• Carga horária maior do que o estipulado pelo 
MEC
• METODOLOGIA OPEE - Empreendedorismo e 
Projeto de Vida: desenvolvimento do 
autoconhecimento, inteligência emocional, 
escolhas profissionais, empreendedorismo, 
mercado de trabalho, educação financeira e 
métodos de estudo e processos seletivos
• Aulas no contraturno com disciplinas eletivas 
(não obrigatórias).
• Ciclo de Simulados Anglo preparatório para o 
ENEM (3ª série)
• Metodologia da Pesquisa Científica (Somente 
para 3ª série)
• Sarau Literário
• Equipe multidisciplinar: Auxiliar de Enfermagem, 
Psicóloga, Nutricionista e Fisioterapeuta

• Salas com lousa digital 
• Sala de estudos com monitoria exclusiva no contra 
turno
• Projetor multimídia/wi-fi
• Laboratório de química, física e biologia
• Aplicativo e site para acesso às notas, faltas, 
conteúdo de aulas, agenda eletrônica, comunicados 
e boleto bancário
• Plurall - plataforma digital de estudos do Anglo
  para realização de atividades extra classe
• Bubbe - Sistema online da cantina com gestão e 
acesso ao consumo de lanches, recarga via cartão de 
crédito, compra através de biometria, dispensando o 
uso do cartão.
• Cantina com cárdapio criado e supervisionado por
  nutricionista. Oferecemos almoço saudável 
diariamente
• Quadras esportivas cobertas
• Piscina coberta e aquecida
• Enfermaria 
• Circuito interno de câmeras de segurança 
• Pista park – Embarque e desembarque interno dos 
alunos em segurança

Período da Manhã 
Entrada às 7h10

HORÁRIO DAS AULAS

METODOLOGIA: SISTEMA ANGLO DE ENSINO
DIFERENCIAIS DO CURSO INFRAESTRUTURA

*Saída conforme o número de aulas 
(12h30 ou 13h20)

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.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
  • Futebol Masculino e Feminino
  • Escola de Esportes Mistos: Basquete, Vôlei e Handebol
  • Jazz, Alongamento e Natação 



INVESTIMENTOS

2020

DOCUMENTAÇÃO DE MATRÍCULA

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

Anuidade R$ 10.770,88
1ª Parcela da Anuidade R$ 385,00

12 Parcelas de Jan a Dez R$ 865,49

Desc. de pontualidade R$ 816,16

1º Médio R$ 1.642,16

2º Médio
3º Médio - Kapa

R$ 1.642,16

R$ 1.755,84

MENSALIDADES

VALOR ANUAL - MATERIAL DIDÁTICO

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)
Cópia do histórico do 9º ano
Carta de quitação (caso tenha estudado em outra 
escola privada)
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 de 
atividades físicas

Atendido(a) por: ______________________________ Data: _________________ 

Observações:_________________________________________________________

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO: 
Apostilas Anglo, Cadernos Anglo de Sociologia e 
Filosofia. Livro de Empreendedorismo e Projeto de 
Vida + Guia da Família.

• 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

MÉDIO


