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É hora de comprar o material escolar
O ano letivo das escolas 

públicas e privadas ainda não 
começou, mas a procura pelo 
material escolar já é percebida 
no comércio. Com a lista de 
itens em mãos, os pais - acom-
panhados ou não dos fi lhos - já 
começam a procura por bons 
preços e produtos de quali-
dade. Em Vera Cruz alguns 
estabelecimentos comerciais 
com linha de bazar e papela-
ria estão com os expositores 
recheados de novidades para 
a volta às aulas. Não faltam 
opções para todos os gostos e 
preços variados. Basta dar uma 
volta pelo centro do município 
e conferir. 

Em algumas lojas, mesmo 

com o material escolar exposto, 
alguns itens podem chegar às 
prateleiras nos próximos dias, 
pois ainda não foram precifi -
cados. Também tem locais em 
que os clientes podem encon-
trar itens com descontos para 
pagamento à vista e facilidade 
de crédito na hora da compra, 
é só pesquisar.

A reportagem do Nosso 
Jornal pesquisou nesta terça e 
quarta-feira, o preço dos prin-
cipais itens da lista de material 
escolar, em quatro estabeleci-
mentos na área central. Vale 
lembrar ainda que os materiais 
podem ser adquiridos em su-
permercados e outras lojas de 
departamento.  Confi ra! 

DEPOIS DA PESQUISA, HORA DE IR ÀS COMPRAS
Na tarde desta terça-feira, dia 8, Cíntia da Silveira Goularte, 
ao lado da filha Taniele Eduarda Goularte da Silva, de seis 
anos, foi às compras a fim de garantir os itens da lista de ma-
terial escolar solicitada pela escola onde Taniele irá estudar. 
Cíntia revela que sempre se antecipa e neste ano pesqui-
sou mais, além de buscar por promoções. No ano passa-
do, a vera-cruzense gastou pouco mais de R$ 100 para 
adquirir os materiais para a filha. Neste ano, pretende 
conseguir itens ainda mais baratos e gastar menos. 
Taniele vai para o 1º ano e, segundo a mãe, para que o 
custo não extrapole o orçamento, precisa ficar atenta. 
“Ela vê e logo quer mochila com personagens, lápis de 
cor e canetinhas com personagens. Nem pensa no preço”, 
diz. “Preciso ficar de olho para buscar pelos melhores 
preços e negociar  com ela para que leve algo mais em 
conta, mas que também goste”, acrescenta Cíntia.

Mochilas para meninas e 
para meninos 
Modelos simples aos mais 
sofisticados, com rodinhas e 
puxador e de personagens, 
imagens de super-heróis, 
metalizadas, listradas ou 
de poá ou ainda de marca 
conhecida: os preços variam 
de R$ 29,90 a R$ 219,90

Estojos para meninas
e para meninos 
Modelos simples, com dois 
ou três fechos, de persona-
gens: os preços variam de R$ 
4,50 a R$ 55

Caderno (1 matéria)
Modelos capa dura do mais 
simples ao mais sofisticado, 
com adesivos, personagens e 
de marca: variam de R$ 4,99 
a R$ 28

Lápis
Marcas comuns e marcas 
conhecidas: os preços variam 
de R$ 0,50 a R$ 2

Canetas
Modelos simples, de ponta 
fina ou com grip e de marca: 
os preços variam de R$ 0,75 
a R$ 6,90

Borracha
Os preços variam de R$ 0,40 
a R$ 3,50

Massinha de Modelar
(6 unidades): R$ 3,25 
(12 unidades): varia de R$ 
3,99 a R$ 9,90

Tinta Têmpera Guache
(6 cores): os preços variam 
de R$ 3,50 a R$ 9,90
(12 cores): R$ 8,90

Régua (30 centímetros)
Modelos simples, de metal 
ou flexível, coloridas, com 
personagens: os preços va-
riam de R$ 0,75 a R$ 7,50

Cola 
Tubo pequeno: varia 
de R$ 0,90 
a R$ 6,75

Apontador
Modelos simples, com 
depósito, de personagens 
ou de marca: varia 
de R$ 0,35 a R$ 8,50

depósito, de personagens 

Transferidor
Varia de R$ 1 a R$ 2,99

Compasso
Modelos simples e de metal:
variam de R$ 4,99 a R$ 16

Folhas A4 ou Ofício
Pacote com 100 unidades:
varia de R$ 5,50 a R$ 7,50

Lápis de cor
(12 cores): varia de R$ 5 a R$ 
22,90

Canetinhas
(24 cores): varia de R$ 6,90 a 
R$ 29,90

Tesoura
Marcas comuns ou conheci-
das: variam de R$ 3,50 a R$ 
14

Giz de Cera
(6 cores): R$ 3,50
(12 cores): R$ 3,50 
(15 cores): varia de R$ 3 a 
R$5,50

Marca texto
Marcas comuns e mais co-
nhecidas: variam de R$ 2 a 
R$10,50

Pastinha
De plástico com elástico: 
varia de R$ 2 a R$2,75

Veja o que dá para 
reaproveitar - Um 
conjunto de lápis de 
cor do ano passado, 
um caderno que não 
foi todo preenchido e 
a mochila que está em 
bom estado podem ser 
reutilizados no novo 
ano escolar. Dicionário, 
tesoura, régua e até 
alguns materiais didá-
ticos também. É impor-
tante orientar a criança 
a cuidar do material.

Pesquise os preços - 
Não deixe de fazer pes-
quisa em papelarias, 
bazares, lojas de de-
partamentos, merca-
dos. Você pode encon-
trar grande variação de 
valor em um mesmo 
item pesquisado. Um 
produto caro em um 
lugar pode estar barato 
em outro. O comércio 
na região tem diversas 
opções e para poupar, 
tem que comparar.

Converse com os filhos 
antes das compras - Os 
pais devem conversar 
com os filhos antes de 
ir em busca do material 
escolar para explicar 
a situação financeira 
da família e quanto po-
derão gastar. É impor-
tante discutir quais os 
limites financeiros. A 
prática mais saudável 
é conversar antes, pla-
nejar com a criança e 
mostrar o que comprar.

Não compre além 
da lista - As listas de 
materiais escolares 
costumam ser gran-
des. A dica é ter em 
mãos uma relação dos 
produtos de que real-
mente precisa para não 
comprar itens a mais 
ou adquirir algo que já 
tinha em casa, porque 
a oferta é tamanha, 
que até os pais podem 
se encantar por este ou 
aquele item a mais.

Cuidado com as mar-
cas dos produtos -  Em 
geral, materiais com 
personagens, logo-
tipos e acessórios li-
cenciados apresentam 
preços mais elevados. 
Se os pais precisam 
economizar no mate-
rial, devem explicar 
para a criança que será 
necessário comprar 
itens mais básicos, 
com motivos não tão 
conhecidos. 

Dicas para economizar
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