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CARTILHA DE ORIENTAÇÕES:



Com o início do ano, pais e responsáveis começam a planejar 
as despesas com a compra do material escolar dos filhos. A lista 
desses materiais costuma ser extensa e composta por tantos livros, 
apostilas e objetos diversos que, não raro, os pais optam por parcelar 
a despesa ao longo de todo o ano. Todavia, espera-se que esse 
cenário mude para o ano de 2022. O primeiro ponto é a expectativa 
de que a lista escolar venha menor e mais barata, já que os materiais 
exigidos no ano passado, e que não foram utilizados em razão da 
pandemia, possam ser reaproveitados agora. Logo, é preciso que 
os pais fiquem atentos e procurem a escola a fim de questionarem 
pedidos repetidos de materiais que não foram utilizados em 2021.

Outro ponto, e que muitos não sabem, é que itens nas listas 
de material escolar de uso coletivo estão regulados pelas leis, sendo 
proibida cobrança. A legislação atual limita que a lista contenha 
apenas os artigos de uso didático-pedagógico, para utilização 
individual do aluno.

Atenção! Quando se trata de material escolar, devem 
ser observados os parâmetros estabelecidos nas seguintes 
normas:

LEI Nº 9.870, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares.

LEI Nº 12.886, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

Acrescenta § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 
1999, dispondo sobre nulidade de cláusula contratual que obrigue 
o contratante a pagamento adicional ou a fornecimento de qualquer 
material escolar de uso coletivo.

O que é material escolar?

Todo item de uso exclusivo e restrito ao processo didático 
pedagógico e que tenha por finalidade o atendimento das 
necessidades individuais do estudante durante a aprendizagem.

A lista de material escolar deve conter apenas itens que o aluno 
utilizará individualmente para execução de atividades de aprendizagem.



Não se incluem como material escolar itens utilizados em 
outras atividades que não sejam de ensino, como por exemplo: 
materiais de limpeza, de escritório, alimentação, fantasias de época 
ou recreações, ainda que possam vir a ser utilizados exclusivamente 
pelo aluno.

O que é proibido?

1. É proibido impedir a participação ou a permanência do aluno nas 
atividades escolares caso o estudante não esteja com o material 
escolar requerido na lista.

2. É proibido à escola indicar marca, modelo ou estabelecimento de 
venda do material escolar a ser consumido pelo aluno;

3. É proibido à escola exigir compra de material de consumo de uso 
genérico, caso tenha dúvidas sobre a utilidade do material, consulte 
o plano pedagógico entregue no ato da matrícula;

4. O material escolar é de uso individual. No fim do ano letivo, o 
estudante poderá levá-lo consigo para casa o material que não foi 
utilizado;

5. É proibido à escola exigir a compra do material escolar no próprio 
estabelecimento de ensino, excetuando o uniforme, caso a escola 
tenha marca registrada, e também se o material for apostilado e 
produzido pela própria instituição de ensino.



Para facilitar a vida dos pais no momento da compra do 
material escolar, confira a lista de 60 itens que a escola não pode 
pedir:

1. Álcool 
2. Água mineral 
3. Agenda escolar específica 
da escola 
4. Algodão 
5. Balde de praia 
6. Balões 
7. Barbante 
8. Bastão de cola quente 
9. Bolas de sopro 
10. Botões 
11. Canetas para lousa 
12. Carimbo 
13. CDs, DVDs e outras mídias 
14. Clipes 
15. Cola para isopor 
16. Copos descartáveis 
17. Cotonetes 
18. Elastex 
19. Esponja para pratos 
20. Estêncil a álcool e óleo 
21. Fantoche 
22. Fita/cartucho/tonner para 
impressora 
23. Fitas adesivas 
24. Fitas decorativas 
25. Fitas dupla face 
26. Fitilhos 
27. Flanela 
28. Feltro 
29. Fita dupla face e fita 
durex em geral 
30. Giz branco ou colorido 

31. Garrafa para água 
32. Gibi infantil  
33. Jogos em geral 
34. Lixa em geral 
35. Grampeador 
36. Grampos para grampeador 
37. Guardanapos 
38. Isopor 
39. Lenços descartáveis 
40. Livro de plástico para banho 
41. Maquiagem 
42. Marcador para retroprojetor 
43. Material de escritório 
44. Material de limpeza 
45. Medicamentos 
46. Palito de dente 
47. Palito para churrasco 
48. Papel higiênico 
49. Pasta suspensa 
50. Piloto para quadro branco 
51. Pincéis para quadro 
52. Pincel atômico 
53. Plástico para classificador 
54. Pratos descartáveis 
55. Pregador de roupas 
56. Produtos para construção 
civil (tinta, pincel, argamassa, 
cimento, por exemplo)  
57. Papel em geral (no limite de 
uma resma por aluno) 
58. Sacos de plástico 
59. Talheres descartáveis 
60. TNT



Fique atento às práticas das escolas!

O PROCON de Guarapuava não publicou Instrução Normativa 
enumerando lista de materiais proibidos e permitidos, pois isso 
contrariaria a liberdade pedagógica dos professores em escolher a 
forma de ensinar para melhor atender as necessidades do aluno. 
Caso a escola não apresente o plano pedagógico para justificação 
da lista de material:

1. a escola será autuada pela fiscalização, e estará sujeita à multa, e

2. o fiscal poderá interpretar a lista de material pelos usos e costumes 
para classificar os itens da lista de material como de uso coletivo ou 
individual, o que pode ensejar aplicação de multa.

Lembre-se: a escola não pode condicionar que livros e 
apostilas sejam adquiridos no próprio estabelecimento escolar, 
assim como os uniformes, podendo os pais realizarem a compra onde 
for mais conveniente e a sua livre escolha.

Consulte no site do PROCON de Guarapuava as 
condições de abertura de reclamação.

Dúvidas e reclamções:

(42) 3621-4590




