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HISTÓRICO: 

 

          A diretora da Escola Municipal Paroquial São José, senhora Marianne de Resende Cozac, 

encaminhou por e- mail as listas de materiais escolares 2022, que serão solicitadas aos pais dos 

alunos matriculados na instituição. 

     

ANÁLISE: 

    

            As instituições públicas e conveniadas ao Sistema Municipal de Educação conforme 

Resolução CME nº 50, de 24 de junho de 2020 foram orientadas a enviar as listas de materiais 

escolares/2022, caso tenha havido alguma inclusão de item nas listas que foram aprovadas por 

este Conselho em 2021. 

           As listas de materiais escolares da Escola Municipal Paroquial São José foram enviadas por 

e- mail no dia 09/11/2021, foram analisadas e foi solicitado os seguintes ajustes:  

Agrupamento 5- Especificar o tamanho do tubo de cola branca, reduzir a quantidade de EVAs 
para no máximo 2 unidades;  

1 º ano- Especificar o tamanho do tubo de cola branca, não ultrapassando 90 grs, reduzir a 
quantidade de EVAs para no máximo 2 unidades, retirar o refil de cola quente (expressamente 
proibido pela resolução- material de uso do professor, não especificar a quantidade de cores na 
caixa de massinha para modelar;  

2º ano- Especificar o tamanho do tubo de cola branca, não ultrapassando 90 grs, reduzir a 
quantidade de EVAs para no máximo 2 unidades, retirar o refil de cola quente (expressamente 
proibido pela resolução- material de uso do professor;  

3º ano- Especificar o tamanho do tubo de cola branca, não ultrapassando 90 grs, reduzir a 
quantidade de EVAs para no máximo 2 unidades, retirar o refil de cola quente (expressamente 
proibido pela resolução- material de uso do professor;  

4º ano- Especificar o tamanho do tubo de cola branca, não ultrapassando 90 grs, reduzir a 
quantidade de EVAs para no máximo 2 unidades;  

5º ano- Especificar o tamanho do tubo de cola branca, não ultrapassando 90 grs, reduzir a 
quantidade de EVAs para no máximo 2 unidades, retirar o refil de cola quente (expressamente 
proibido pela resolução- material de uso do professor  
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Em todas as listas orientamos que seja retirado da observação que os materiais serão conferidos 
de acordo com a lista, pois a referida resolução resguarda o direito do pai em entregar o material 
de forma fracionada durante o ano letivo.  

            No dia 09/11/2021 as listas de materiais escolares foram reencaminhadas e foram feitas 

as seguintes recomendações:  sugerimos que solicitem: 01 resma de papel sulfite A4 branco, no 

lugar de 01 resma de papel A4, na lista do 1º ano no cabeçalho está escrito Escola 90 gramas 

Municipal Paroquial São José; retirar da observação que os materiais serão conferidos no ato de 

entrega de acordo com a lista, isso já havia sido solicitado no e- mail enviado anteriormente. 

            No dia 10/11/2021 as listas foram enviadas por e- mail acatando todas as orientações 

feitas para obter a aprovação, estas  estão conforme o que preconiza a referida resolução, 

devendo obter a aprovação, estas deverão ser entregues aos pais e/ ou responsáveis no ato da 

matrícula, uma vez que tratam dos materiais escolares que serão utilizados pelos estudantes no 

ano de 2022, a assessoria técnica constatou que houve preocupação da gestora em seguir 

corretamente todos os itens permitidos pela legislação em vigor, assim como a quantidade de 

itens solicitados. 

       Por entender que a instituição adequou a quantidade de material solicitado nas listas em 
consonância com o desenvolvimento das atividades pedagógicas constantes no Projeto Político 
Pedagógico e por levar em conta que os itens solicitados estão de acordo com a Resolução CME 
em questão, as listas poderão ser aprovadas para que os itens constantes nela, possam ser 
utilizados em 2022 pelos estudantes. 

 
 

PARECER: 

 

           Levando em conta todo o exposto, esta assessoria manifesta-se favorável a aprovação das 

listas de materiais escolares da Escola Municipal Paroquial São José, por entender que as 

mesmas contemplaram o que dispõe a Resolução CME nº 50, de 24 de junho de 2020.  

         

           Este parecer segue para plenária para apreciação e aprovação. 

 

  

        Eloíza de Lourdes P. da Silva Cardoso                           Paula Viviana Miotto 

            Coord. de Análise e Orientação                                      Inspetora Escolar                                               

                 Port. nº 05 de 18/01/2021                              Portaria nº 06 de 18/01/2021 

 

 


