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ORIENTAÇÕES AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CRISTALINA – GOIÁS 

 

 
Já estamos na finalização do ano e as instituições escolares começam a preparar alguns 
procedimentos a serem postos em prática no fim deste e início do próximo período letivo. 

A elaboração da lista de materiais escolares merece atenção especial, pois é um momento 
muito importante para as escolas e Centros de Educação Infantil. Esse é o período de 
identificar o material pedagógico necessário para as atividades e poupar problemas com 
o Procon. Esse cuidado também evita desentendimento com os pais, que muitas vezes 
ficam insatisfeitos com o excesso de itens. Sendo assim, como fazer lista de material 
escolar sem infringir as regras? 

Essa é uma dúvida de muitos gestores que buscam oferecer um ensino de 
qualidade para os alunos e querem manter um bom relacionamento com os pais.  

Como proceder então? 

 

Materiais que sobraram 

Antes de preparar a lista, o gestor deve identificar os 

itens que sobraram do ano anterior. Se há papel 

dupla face, por exemplo, eles podem ser usados 

pelos mesmos alunos no próximo ano letivo. Por 

isso, é importante fazer um registro dessas 

informações e reduzir o número de folhas solicitadas 

para essa turma. 

Também é necessário identificar os materiais que não estão com o prazo de validade 

vencido. Eles podem provocar alergias e outros problemas nas crianças. Nesse caso, eles 

devem ser descartados adequadamente. 

Sendo assim, é importante identificar a quantidade de cada material utilizado no ano 

anterior e evitar pedir itens em número maior do que o necessário. 

Atividades que serão desenvolvidas 

O gestor deve conversar com os professores de cada turma para identificar as atividades 

que serão realizadas durante o ano letivo. Com isso, ele poderá criar uma lista de 

material escolar mais específica para cada idade/série. 

http://educacaoinfantil.aix.com.br/gestao-escolar-10-dicas-de-ouro-para-o-sucesso-da-sua-escola-infantil/
http://educacaoinfantil.aix.com.br/gestao-escolar-10-dicas-de-ouro-para-o-sucesso-da-sua-escola-infantil/
http://promo.aix.com.br/plano-de-aula-para-educacao-infantil
http://promo.aix.com.br/plano-de-aula-para-educacao-infantil


   

  
  

Não esqueça dos projetos que são desenvolvidos pelos alunos como 

Mostras Pedagógicas, Feira Cultural, Atividades de Arte. 

Já os itens duradouros, como pastas para arquivar os documentos do aluno, podem ser 

reaproveitados de um ano para o outro, não precisando ser solicitados novamente. 

Diálogo com os familiares 

A lista só pode conter materiais de caráter pedagógico. É recomendável que o gestor 
faça uma reunião com os pais para entregar a listagem e evitar possíveis 
desentendimentos. Esse será o momento ideal para eles questionarem a necessidade 
dos produtos, além de uma oportunidade para o gestor reforçar a proposta de ensino 
da escola. 

Pronto: agora você já sabe como fazer lista de material escolar! É só seguir essas dicas 
para criar um documento prático e acessível para os pais. 

 

 

NÃO PODE!!!!! 

PROIBIÇÕES À LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

 

 

 

1. Material de uso coletivo 

 
O gestor também deve se lembrar de que alguns itens são de responsabilidade da 
escola. A Lei Federal de nº 12.886 veta a cobrança de itens para a escola que sejam 
de uso coletivo. Portanto, a diretoria não pode solicitar canetas para lousa, 
grampeador, toner, álcool, água sanitária e desinfetante para os pais. Outros itens 
usados em atividades recreativas, como talheres, copos e pratos descartáveis, 
também não podem ser requisitados. 

Nas instituições de educação infantil devido às particularidades individuais 
de cada criança como alergias, preferências pessoais da família, 

recomendações médicas, etc., itens como sabonete, xampu, pasta de dente 
são considerados de uso pessoal. 

 Cada criança deve possuir seu kit pessoal de higiene contendo estes 
produtos. 

 

http://educacaoinfantil.aix.com.br/por-que-a-relacao-entre-escola-infantil-e-comunidade-e-importante-entenda/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12886.htm


   

  
  

2. Material de Limpeza  

Materiais de limpeza, via de regra, contém insumos, agentes ou reagentes químicos 

que podem apresentar efeito abrasivo ou até mesmo certo grau de toxidade. Por 

estes motivos, este tipo de material costuma conter as recomendações de segurança 

com as seguintes inscrições: "Mantenha fora do alcance das crianças". Assim, 

materiais desta natureza não podem constar de lista de material escolar, pois, por 

não ser manuseável pela criança, não poderá ser dedicado ao seu uso individual e 

específico. Mesmo materiais de limpeza não químicos, como algodão e papel 

higiênico não podem ser exigidos. 

 

3. Material de uso Administrativo  

A lista de material escolar não pode exigir material de consumo, de expediente ou de 

uso genérico, como papel-ofício, papel higiênico, fita adesiva, cartolina, estêncil e 

tinta para mimeógrafo, verniz corretor, álcool, algodão, artigos de limpeza e higiene.  
 

Contudo, como alguns destes tipos materiais são 
utilizados tanto no dia-a-dia da instituição de 
ensino como na atividade didático-pedagógica do 
aluno, eles poderão ser solicitados, mas devem 
ter suas atividades previstas no respectivo plano 
de execução e ser solicitados em quantidade 
específica e razoável.  

É o caso do papel sulfite (papel A4) que além 
do uso administrativo, neste caso deve ser 
adquirido pela instituição é um material muito 
usado nas atividades pedagógicas como 
atividades cotidianas, listas de atividades, ADA, 
projetos, entre outros e portanto, podem ser 
pedidos na lista de materiais, assim como 
outros citados neste subtítulo.  

 

4. Indicação de local de compra  
Em nenhuma hipótese a escola pode exigir que a família compre o material 

escolar em um estabelecimento específico, como na própria escola ou em uma 

loja parceira. Essa prática é ilegal. 

 

5. Produtos de marca  



   

  
  

É estritamente proibido exigir produtos com marcas específicas para os pais dos 

alunos. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito de escolha de 

acordo com o preço e outros critérios que interessarem aos pais. 

 

6. Cobrança de materiais em demasia  

É proibida a cobrança de materiais em demasia. Por isso, o gestor precisa avaliar 

qual é a necessidade para um ano letivo e solicitar itens para esse período. Por 

exemplo: não é preciso pedir 50 lápis pretos para um mesmo aluno, pois é 

improvável que isso será usado. 

 

7. Remédios 

É proibido exigir a compra de remédios para o tratamento das crianças, visto 
que a escola não pode oferecer medicamentos devido aos riscos de alergias ou 
outros problemas de saúde.  
 

8. Identificação da necessidade do aluno 

A lista de material escolar será diferenciada de acordo com a idade/série dos 

alunos. Por esse motivo, o gestor deverá criar uma listagem separada para as 

turmas.  

O gestor deve ter consciência que o material escolar solicitado deverá ser usado 

no período de um ano. Caso sobrem itens, eles podem ser devolvidos aos alunos 

ou guardados para o próximo. Essa prática já é uma maneira de incentivar o 

consumo sustentável na escola. 

 
9. Entregar o material no transcorrer do ano letivo   

É uma possibilidade visando amenizar o impacto financeiro no orçamento dos pais 

de alunos, com relação aos materiais que só serão utilizados em períodos futuros, 

conforme plano de execução a ser fornecido pela escola. É o caso de uma 

combinação entre escola e família da lista do 2º semestre. 

 

 

 

 

. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm


   

  
  

                DICAS PARA OS PAIS 

COMO ECONOMIZAR COM A LISTA DE   
MATERIAL ESCOLAR 

 

 

 

1. Verificar se itens que restaram do ano anterior podem ser reaproveitados: 

Os gestores também pode indicar que sejam reaproveitados os itens que possivelmente 

sobraram do ano anterior, como lápis de cor e giz de cera, e informar que eles podem 

ser adquiridos apenas se esses materiais acabarem durante o ano. 

 

2. Caso haja necessidade de novas compras, fazer uma pesquisa de preços 
em diferentes estabelecimentos:    

É importante observar o preço do material comercializado em livrarias e papelarias. Evitar 

comprar materiais com personagens, logotipos e acessórios licenciados, porque geralmente 

os preços são mais elevados. Compras em ambulantes e camelôs, porém, devem ser 

evitadas, por não fornecer nota fiscal. 

 

3. Comprar em grandes quantidades:   

Algumas lojas concedem descontos para compras em grandes quantidades, portanto, 

sempre que possível, reúna um grupo de consumidores e discuta sobre essa possibilidade 

com os estabelecimentos. 

 
4. Exigir nota fiscal: 

Em caso de problemas com a mercadoria é necessário apresentar a nota fiscal. Mesmo que 

os produtos sejam importados, o consumidor tem seus direitos resguardados pelo Código de 

Defesa do Consumidor. Os prazos para reclamar são: 30 dias para produtos não duráveis e 

90 dias para os duráveis. 
 


