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Em Santa Cruz Em Vale do Sol
Mochilas para meninas e 
para meninos 
Modelos simples aos mais 
sofisticados, com rodinhas e 
puxador e de personagens 
ou ainda de marca conheci-
da: variam de R$ 19,90 a R$ 
394,90

Estojos para meninas e para meninos 
Modelos simples, com dois ou três fechos, 
de personagens: os preços variam de R$ 
4,99 a R$ 84

Caderno (1 
matéria)
Modelos capa 
dura do mais 
simples ao mais 
sofisticado, com 
adesivos, per-
sonagens e de 
marca: variam 
de R$ 4,99 a R$ 
26,80

Lápis
Marcas comuns e marcas 
conhecidas: os preços variam 
de R$ 0,25 a R$ 5,90

Canetas
Modelos simples, de ponta 
fina ou com grip e de marca: 
os preços variam de R$ 0,50 
a R$ 7,30

Borracha
Os preços 
variam de 
R$ 0,15 a R$ 
6,20

Massinha de Modelar
(6 unidades): os preços va-
riam de R$ 1,70 a R$ 6,50 
(12 unidades): os preços va-
riam de R$ 2,10 a R$ 17,85

Tinta Têmpera Guache
(6 cores): os preços variam 
de R$ 3,30 a R$ 7

Régua (30 centímetros)
Modelos simples, de metal ou flexível,
coloridas, com personagens: os preços 
variam de R$ 0,65 a R$ 7,95

Cola 
Tubo pequeno: varia de  R$ 
0,75 a R$ 5,15

Apontador
Modelos simples, com 
depósito, de personagens 
ou de marcas: varia 
de R$ 0,25 a R$ 7,95

Transferidor
Varia de 
R$ 0,70 a 
R$ 2,30

Compasso
Modelos simples e de metal:
variam de R$ 1,90 a R$ 48,60

Folhas A4 ou Ofício
Pacote com 100 unidades:
varia de R$ 4,35 a R$ 7

Lápis de cor
(12 cores): varia de R$ 3,40 
a R$ 44

Canetinhas
(24 cores): varia de R$ 11 a 
R$ 64

Tesoura
Marcas 
comuns ou 
conhecidas: 
variam de 
R$ 2,20 a R$ 
11,85

Giz de Cera
(6 cores): varia de R$ 1,10 a 
R$ 21,10
(12 cores): varia de R$ 2,05 a 
R$ 43,20

Marca texto
Marcas comuns e mais
conhecidas: variam de R$ 
1,20 a R$12,60

Mochilas para 
meninas e para 
meninos 
Modelos simples 
aos mais sofistica-
dos, com rodinhas 
e puxador e de 
personagens ou 
ainda de marca 
conhecida: os 
preços variam de 
R$ 13 a R$ 200

Estojos para meninas e 
para meninos 
Modelos simples, com dois 
ou três fechos, de persona-
gens: os preços variam de 
R$ 5 a R$ 40

Lápis para escrever
Marcas comuns e marcas 
conhecidas: os preços va-
riam de R$ 0,40 a R$ 2,90

Canetas
Modelos simples, de pon-
ta fina ou com grip e de 
marca: os preços variam 
de R$ 1 a R$ 7,75

Massinha de Modelar
(6 unidades): os preços va-
riam de R$ 2,25 a R$ 6,50
(12 unidades): varia de R$ 
2,50 a R$ 11 Tinta Têmpera Guache

(6 cores): os preços variam de R$ 3,80 a R$ 
6,50
(12 cores): o valor é de R$ 10

Cola 
Tubo pequeno: varia de  R$ 1,25 a R$ 4,25

Compasso
Varia de R$ 4 
a R$ 10

Giz de Cera
(6 e 12 cores): varia de R$ 
2,50 a R$ 5

Borracha
Os preços 
variam de R$ 
0,25 a R$ 4

Régua (30 centímetros)
Modelos simples, de metal ou flexível, colo-
ridas, com personagens: os preços variam de 
R$ 0,75 a R$ 8

Apontador
Modelos simples, com 
depósito, de personagens 
ou de marcas: varia 
de R$ 0,15 a R$ 9

Transferidor
Varia de R$ 
1,25 a R$ 
3,50

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

Lápis de cor
(12 cores): 
varia de R$ 
4,50 a R$ 20

Canetinhas
(24 cores): 
varia de R$ 
7,80 a R$ 
18,50

Tesoura
Marcas 
comuns ou 
conheci-
das: variam 
de R$ 2 a 
R$ 9

Caderno (1 matéria)
Modelos capa dura do mais simples ao mais 
sofisticado, com adesivos, personagens e de 
marca: variam de R$ 7,75 a R$ 28,50

Para obter as informações de preço míni-
mo e máximo em Vale do Sol, a reportagem 
do Nosso Jornal contatou duas lojas de 
bazar. Confi ra os preços:

Marca texto
Marcas comuns e mais 
conhecidas: variam de R$ 3 
a R$ 4

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

Para que os consumido-
res possam acompanhar os 
preços do material escolar 
em Santa Cruz do Sul, três 
estabelecimentos de bazar/
papelaria do centro foram 
contatados. Assim, é possível 
ter noção do valor mais em 
conta no município vizinho e 
o custo mais elevado que os 
itens da lista podem chegar. 
Veja:

Não deixe para a últi-
ma hora - Quem deixa 
para fazer as compras na 
véspera da volta às aulas 
pode pagar mais pelo 
material ou ficar sem ele. 
Pode acontecer de os 
estoques se esgotarem e 
o preço mudar em função 
do aumento da procura. 
É melhor evitar deixar 
para a última hora. Ante-
cipação gera economia e 
oportunidade de escolha 
dos itens.
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Compre por partes  - Se não 
tiver dinheiro para comprar 
tudo de uma vez, os pais 
podem conversar com os 
responsáveis da escola 
para saber quais materiais 
serão utilizados no come-
ço do ano e o que pode 
ficar para depois. Normal-
mente a escola já tem um 
planejamento e sabe o 
que vai ser utilizado em 
cada semestre. Os pais não 
precisam comprar tudo de 
uma vez.
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