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Responsável financeiro: . 
 

 
 

Colégio 
7 de Setembro 

Responsável legal:  . 

Aluno(a): RA: . 

Declaro para os devidos fins, inclusive legais, que no momento da matrícula do(a) aluno(a) fui 
informado da obrigatoriedade de apresentar a sua CARTEIRA DE VACINAÇÃO e, como não tinha na 
ocasião, fui comunicado que deveria providenciar e entregar na escola, no prazo máximo e improrrogável 
de 30 (trinta) dias, sabendo que em não o fazendo, a instituição comunicará tal situação ao Conselho 
Tutelar e ao Ministério Público, nos termos do artigo 4º da Lei nº 16.929/19 do Estado do Ceará. 

Concordo expressamente com a lista de material escolar e respectivo plano de utilização 
elaborado pela Escola, bem como o seu cronograma de execução, os quais foram disponibilizados à 
minha pessoa no ato da matrícula (Guia de Matrícula). 

Declaro ainda que autorizo a Escola a fazer uso de publicidade com nome, foto ou imagem 
do(a) aluno(a), sem ônus, ainda em caso de sucesso em concursos, olimpíadas, maratonas, esportes, 
vestibulares ou em quaisquer outros eventos promovidos pela Escola ou dos quais ela participe. Estou 
ciente de que os dados pessoais fornecidos pelos responsáveis e alunos serão utilizados pela Escola para 
fins educacionais, bem como para facilitar a comunicação entre a instituição e os responsáveis, visando 
sempre o desenvolvimento pedagógico do aluno. 

 
Fortaleza, de de 20 . 

 
 
 

Responsável financeiro Responsável legal 
 
 
 
 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 



 

A criança, a partir de 1 ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. Chamado o 
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início por meio de rabiscação 
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio de desenho esquemático. 
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que a criança imprime ao representar a realidade ou sua 
imaginação são resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influencia abrange as demais áreas 
curriculares e a autoimagem do indivíduo. 

2017/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Caixas Lápis de cor 
jumbo triangular 
grande 12 cores 

 Uso nas atividades diárias de artes. 
 

 Instrumento (meio) para desenhar, escrever e 
colorir. 

 

JUMBO = Possui diâmetro maior, ideal para uso 
escolar. Sua mina é macia, mais grossa e 
resistente. O formato triangular colabora para 
o desenvolvimento da motricidade fina 
permitindo uma melhor preensão digital e o 
controle muscular da criança, durante o 
traçado e o colorido. 

 
GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas 

que já dominaram a preensão digital, 
possuindo maior facilidade no manuseio do 
lápis, do domínio do espaço a ser utilizado e 
da intencionalidade do uso das cores em seus 
desenhos. 

 Favorecer o desenvolvimento 
das habilidades e domínio dos 
procedimentos como uma 
ferramenta para o fazer 
artístico. 

 Desenvolver a 
motricidade fina a 
partir da exploração 
de diferentes 
materiais. 

 Desenho sobre papel 
e papelão. 

 
 



2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Caixas Lápis de cor 
jumbo triangular 
grande12 cores 

 Durante todo o ano letivo. 
Instrumento (meio) para desenhar, 
escrever e colorir, utilizado nas 
atividades diárias das apostilas e 
nas atividades de Artes. 

 Ampliar o 
conhecimento de 
mundo, manipulando 
diferentes objetos e 
materiais, explorando 
suas características, 
propriedades e 
possibilidades de 
manuseio. 

 Desenvolver a 
motricidade fina a 
partir da exploração de 
diferentes materiais. 

 Desenho e pintura em materiais 
de diferentes texturas, visando ao 
desenvolvimento da motricidade 
fina, permitindo uma melhor 
preensão digital e o controle 
muscular da criança, durante o 
traçado e o colorido. 
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A criança, a partir de 1 ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. É o chamado 
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos, começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início, por meio de rabiscação, 
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio do desenho esquemático. 
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que imprime, ao representar a realidade ou sua imaginação, são 
resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influência abrange as demais áreas curriculares e a 
autoimagem do indivíduo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Caixas Lápis de cor 
jumbo triangular 
grande12 cores 

 Uso nas atividades diárias da apostila e 
semanais nas atividades de artes. 

 Instrumento (meio) para desenhar, escrever e 
colorir. 

JUMBO = Possui diâmetro maior, ideal para uso 
escolar. Sua mina é macia, mais grossa e 
resistente. O formato triangular colabora para o 
desenvolvimento da motricidade fina, 
permitindo uma melhor preensão digital e o 
controle muscular da criança durante o traçado 
e o colorido. 

GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas 
que já dominaram a preensão digital, possuindo 
maior facilidade no manuseio do lápis, do 
domínio do espaço a ser utilizado e da 
intencionalidade do uso das cores em seus 
desenhos. 

 Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e plásticos 
sobre diferentes superfícies 
(suportes), ajudando-a a 
evoluir em seu nível de 
expressão e comunicação, 
através do desenho e da 
escrita. 

 Desenvolver a 
motricidade fina a 
partir de 
diferentes 
materiais. 

 Desenho sobre papel, 
papelão e nas 
atividades da apostila. 
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QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Caixas Lápis de cor 
jumbo triangular 
grande 12 cores 

 Uso nas atividades diárias da apostila e 
semanais nas atividades de artes. 

 Instrumento (meio) para desenhar, escrever e 
colorir. 

 JUMBO = Possui diâmetro maior, ideal para 
uso escolar.   Sua mina é macia, mais grossa 
e resistente. O formato triangular colabora 
para o desenvolvimento da motricidade fina 
permitindo uma melhor preensão digital e o 
controle muscular da criança, durante o 
traçado e o colorido. 

 GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas 
que já dominaram a preensão digital, 
possuindo maior facilidade no manuseio do 
lápis, do domínio do espaço a ser utilizado e 
da intencionalidade do uso das cores em seus 
desenhos. 

 Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e plásticos 
sobre diferentes superfícies 
(suportes), ajudando-a a evoluir 
em seu nível de expressão e 
comunicação, através do 
desenho e da escrita. 

 Desenvolver a 
motricidade fina a 
partir de diferentes 
materiais 

 Desenho com 
interferência. 

01 Unidade Tela para pintura 
(20 cm x 30 cm) 

 Uso nas atividades do Projeto de Artes. 
Período: de agosto a setembro. 

 Suporte característico dos grandes pintores 
permite a expressão artística de criação 
pessoal ou de releitura de obras de artistas 
consagrados. Propicia o desenvolvimento da 
imaginação criadora, da sensibilidade e 
capacidade estética da criança pelo fazer 
artístico, articulando tanto os elementos da 
linguagem visual quanto os materiais e 
suportes. 

 Expressar-se e comunicar-se 
através de diferentes 
linguagens: desenho, pintura, 
modelagem e colagem. 

 Despertar o gosto 
pela arte. 

 Perceber e utilizar 
com 
intencionalidade 
elementos da 
linguagem visual: 
cor, forma e 
textura. 

 Pintura sobre tela 
com meios 
variados. 

 



2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON 

 

A criança, a partir de 1 ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. É o chamado 
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos, começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início, por meio de rabiscação, 
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio do desenho esquemático. 
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que imprime, ao representar a realidade ou sua imaginação, são 
resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influência abrange as demais áreas curriculares e a 
autoimagem do indivíduo. 

 
   

 Tanto na Educação Infantil quanto no Ensino 
Fundamental, essa área curricular é 
trabalhada durante todo o ano e apresenta 
aos pais, a toda comunidade educacional e 
em espaços coletivos da cidade, uma 
exposição para cada segmento. Entre as 
várias linguagens artísticas que são 
trabalhadas e vivenciadas pelos alunos, uma 
delas é a linguagem visual que utiliza além de 
vários suportes, a tradicional tela que tanto 
agrada às crianças e aos seus familiares que 
as emolduram e expõem em suas residências 
ou ambientes de trabalho. 

 
 Realizar releituras 

de obras 
apreciadas, 
imprimindo sua 
marca. 
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QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Caixas Lápis de cor 
jumbo triangular 
grande12 cores 

 Uso nas atividades diárias da apostila e 
semanais nas atividades de Artes. 

 Instrumento (meio) para desenhar, escrever 
e colorir. 

JUMBO = Possui diâmetro maior, ideal para 
uso escolar. Sua mina é macia, mais grossa 
e resistente. O formato triangular colabora 
para o desenvolvimento da motricidade fina, 
permitindo uma melhor preensão digital e o 
controle muscular da criança durante o 
traçado e o colorido. 

GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas 
que já dominaram a preensão digital, 
possuindo maior facilidade no manuseio do 
lápis, do domínio do espaço a ser utilizado e 
da intencionalidade do uso das cores em 
seus desenhos. 

 Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e plásticos 
sobre diferentes superfícies 
(suportes), ajudando-a a 
evoluir em seu nível de 
expressão e comunicação, 
através do desenho e da 
escrita. 

 Utilizar os 
movimentos de 
preensão correta em 
pinça fina. 

 Desenho com 
interferência. 

01 Unidade Tela para pintura 
(20 cm x 30 cm) 

 Uso nas atividades do Projeto de Artes. 

Período: de agosto a setembro. 

 Suporte característico dos grandes pintores 
permite a expressão artística de criação 
pessoal ou de releitura de obras de artistas 
consagrados. Propicia o desenvolvimento 
da imaginação criadora, da sensibilidade e 
capacidade estética da criança pelo fazer 
artístico, articulando tanto os elementos da 
linguagem visual quanto os materiais e 
suportes. 

 Tanto na Educação Infantil quanto no 
Ensino Fundamental, essa área curricular é 

 Expressar-se e comunicar-se 
através de diferentes 
linguagens: desenho, pintura, 
modelagem e colagem. 

 Despertar o gosto 
pela arte. 

 Perceber e utilizar 
com intencionalidade 
elementos da 
linguagem visual: 
cor, forma e textura. 

 Realizar releituras de 
obras apreciadas, 
imprimindo sua 
marca. 

 Pintura sobre tela 
com meios 
variados. 

 



2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON 

 

A criança, a partir de 1 ano, utiliza   os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. É o 
chamado início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos, começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início, por meio de 
rabiscação, passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio do desenho esquemático. 
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que imprime, ao representar a realidade ou sua imaginação, são 
resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influência abrange as demais áreas curriculares e a 
autoimagem do indivíduo. 

 
   trabalhada durante todo o ano e apresenta 

aos pais, a toda comunidade educacional e 
em espaços coletivos da cidade, uma 
exposição para cada segmento. Entre as 
várias linguagens artísticas que são 
trabalhadas e vivenciadas pelos alunos, 
uma delas é a linguagem visual que utiliza 
além de vários suportes, a tradicional tela 
que tanto agrada às crianças e aos seus 
familiares que as emolduram e expõem em 
suas residências ou ambientes de trabalho. 
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QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Caixas Lápis de cor 
grande 12 cores 

 Uso nas atividades diárias da apostila e 
semanais nas atividades de artes. 

 Instrumento (meio) para desenhar, escrever e 
colorir. 

GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas 
que já dominaram a preensão digital, possuindo 
maior facilidade no manuseio do lápis, do 
domínio do espaço a ser utilizado e da 
intencionalidade do uso das cores em seus 
desenhos. 

Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e plásticos 
sobre diferentes superfícies 
(suportes), ajudando-a a 
evoluir em seu nível de 
expressão e comunicação, 
através do desenho e da 
escrita. 

 Utilizar os movimentos 
de preensão correta 
em pinça fina. 

 Desenho com 
interferência e 
pinturas de 
imagens nas 
apostilas e em 
outros suportes. 

01 Unidade Tela para pintura 
(20 cm x 30 cm) 

 Uso nas atividades do Projeto de Artes. 

Período: de agosto a setembro. 

 Expressar-se e comunicar- 
se através de diferentes 
linguagens: desenho, 
pintura, modelagem e 
colagem. 

 Despertar o gosto pela 
arte; 

 Pintura sobre tela 
com uso de pincel 
e tinta acrílica     Suporte característico dos grandes pintores 

permite a expressão artística de criação pessoal 
ou de releitura de obras de artistas 
consagrados. Propicia o desenvolvimento da 
imaginação criadora, da sensibilidade e 
capacidade estética da criança pelo fazer 
artístico, articulando tanto os elementos da 
linguagem visual quanto os materiais e 
suportes. 

 Perceber e utilizar com 
intencionalidade 
elementos da 
linguagem visual: cor, 
forma e textura; 

 

 Realizar releituras de 
obras apreciadas 
imprimindo sua marca 

   
 Tanto na Educação Infantil quanto no Ensino 

Fundamental, essa área curricular é trabalhada 
durante todo o ano e apresenta, aos pais, a 
toda a comunidade educacional e em espaços 
coletivos da cidade, uma exposição para cada 
segmento. 
Entre as várias linguagens artísticas que são 

 

 



2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON 

 

A criança, a partir do 1º ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. Chamado o 
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início por meio de rabiscação 
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio de desenho esquemático. 
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que a criança imprime ao representar a realidade ou sua 
imaginação são resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influencia abrange as demais áreas 
curriculares e a autoimagem do indivíduo. 

 
   trabalhadas e vivenciadas pelos alunos – uma 

delas é a linguagem visual, que utiliza, além de 
vários suportes, a tradicional tela que tanto 
agrada às crianças e aos seus familiares, que 
as emolduram e expõem em suas residências 
ou ambientes de trabalho. 
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QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

UTILIZAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Caixas Lápis de cor jumbo 
triangular grande 

12 cores 

 Durante todo o ano letivo. 

 Instrumento (meio) para 
desenhar, escrever e colorir, 
utilizado nas atividades diárias 
das apostilas e nas atividades 
de artes. 

 Ampliar o conhecimento 
de mundo, manipulando 
diferentes objetos e 
materiais, explorando 
suas características, 
propriedades e 
possibilidades de 
manuseio. 

 Desenvolver a 
motricidade fina a partir 
da exploração de 
diferentes materiais. 

 Aperfeiçoar o movimento 
de pinça. 

 Desenho e pintura em materiais de 
diferentes texturas, visando ao 
desenvolvimento da motricidade 
fina, permitindo uma melhor 
preensão digital e o controle 
muscular da criança, durante o 
traçado e o colorido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

 
02 

 
Caixas 

 
Lápis de cor 
grande 12 cores 

 Uso nas atividades diárias da apostila e 
semanais nas atividades de artes. 

 Instrumento (meio) para desenhar, escrever 
e colorir. 

GRANDE = Para crianças maiores ou aquelas 
que já dominaram a preensão digital, 
possuindo maior facilidade no manuseio do 
lápis, do domínio do espaço a ser utilizado e 
da intencionalidade do uso das cores em 
seus desenhos. 

 Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e 
plásticos sobre diferentes 
superfícies (suportes), 
ajudando-a a evoluir em 
seu nível de expressão e 
comunicação, através do 
desenho e da escrita 

 Utilizar os movimentos 
de preensão correta em 
pinça fina. 

 Desenho com 
interferência  e 
pinturas de imagens 
nas apostilas e em 
outros suportes. 

 

01 
 

Unidade 
 

Tela para pintura 
(20 cm x 30 cm) 

 Uso nas atividades do Projeto de Artes. 
Período: de agosto a setembro. 

 Suporte característico dos grandes pintores 
permite a expressão artística de criação 
pessoal ou de releitura de obras de artistas 
consagrados. Propicia o desenvolvimento 
da imaginação criadora, da sensibilidade e 
capacidade estética da criança pelo fazer 
artístico, articulando tanto os elementos da 
linguagem visual quanto os materiais e 
suportes. 

 Tanto na Educação Infantil quanto no 
Ensino Fundamental, essa área curricular é 
trabalhada durante todo o ano e apresenta 
aos pais, a toda comunidade educacional e 
em espaços coletivos da cidade, uma 
exposição para cada segmento. 
Entre as várias linguagens artísticas que são 
trabalhadas e vivenciadas pelos alunos, uma 

 Expressar-se e comunicar- 
se através de diferentes 
linguagens: desenho, 
pintura, modelagem e 
colagem. 

 Despertar o gosto pela 
arte. 

 Perceber e utilizar com 
intencionalidade 
elementos da linguagem 
visual: cor, forma e 
textura. 

 Realizar releituras de 
obras apreciadas 
imprimindo sua marca. 

 Pintura sobre tela 
com uso de pincel, 
tinta acrílica e outros 
meios. 
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A criança, a partir do 1º ano, utiliza os lápis de cor, preocupada com os movimentos, sons e explorações que pode fazer com os materiais novos que está conhecendo. Chamado o 
início da fase evolutiva do grafismo. Aos poucos começa a compreender que pode deixar marcas no papel e que isso lhe dá extrema satisfação. O início por meio de rabiscação 
passa por formas fechadas e circulares, os conhecidos badamecos, até dominar um estágio de desenho esquemático. 
A figura humana, a linha de base, o respeito aos limites do espaço oferecido para a criação artística e os detalhes que a criança imprime ao representar a realidade ou sua 
imaginação são resultados desse trabalho. Demonstra o equilíbrio pessoal, a organização do pensamento e das ações subsequentes. Sua influencia abrange as demais áreas 
curriculares e a autoimagem do indivíduo. 

 
   delas é a linguagem visual que utiliza além 

de vários suportes, a tradicional tela que 
tanto agrada às crianças e aos seus 
familiares que as emolduram e expõem em 
suas residências ou ambientes de trabalho 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021/ DIVERSOS/RELAÇÃO DE MATERIAL / DECON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

UTILIZAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Unidades Tela para pintura 
(20 cmx30 cm) 

 Pintar sobre tela uma 
paisagem. 

 Fazer a releitura de 
obras de pintores 
célebres. 

 Semana de Artes em 
março. Uma tela para 
o primeiro semestre. 

 Amostra Cultural em 
agosto. Uma tela 
para o segundo 
semestre. 

 Expressar ideias e 
imagens por meio da arte. 
Desenvolver o senso 
estético a partir da 
apreciação de diferentes 
obras de arte. 

 Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e plásticos 
sobre TELA. Fazer uso de 
técnicas de pintura e 
desenho. 

 Em março cada aluno receberá 
uma tela, tintas e pincel para pintar 
sua paisagem a partir das histórias 
contadas. Os alunos farão a 
exposição das pinturas na Semana 
das Artes. 

 Em agosto, cada aluno receberá 
uma tela, tintas e pincel para pintar 
a obra de arte escolhida, fazendo 
sua releitura. Os alunos farão a 
exposição das pinturas na Amostra 
Cultural. 

01 Unidade Agenda escolar  Durante todo o ano 
letivo. 

 Registro diário das 
atividades escolares. 
Comunicação 
Família e Escola 

 Formar o hábito de 
registrar as atividades de 
casa e outras anotações 
relevantes. Ter um espaço 
sistematizado para a 
comunicação entre a 
Família e a Escola. 

 Fazer o registro diário das 
atividades escolares. 
Informar a família sobre 
situações do cotidiano 

 Solicitar, diariamente, aos alunos 
que registrem na agenda as 
atividades de classe e de casa e 
outras anotações relevantes. 
Consultar a agenda para checar se 
há algum comunicado da família. 
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QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

UTILIZAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

02 Unidades Tela para pintura 
(20 cm x 30 cm) 

 Pintar sobre tela uma 
paisagem. 

 Fazer a releitura de 
obras de pintores 
célebres. 

 Semana de Artes em 
março. Uma tela para 
o primeiro semestre. 

 Amostra Cultural em 
agosto. Uma tela para 
o segundo semestre. 

 Expressar ideias e 
imagens por meio da 
arte. Desenvolver o 
senso estético a partir 
da apreciação de 
diferentes obras de 
arte. 

 Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e 
plásticos sobre tela. 

 Fazer uso de técnicas de 
pintura e desenho. 

 Em março, cada aluno receberá uma tela, 
tintas e pincel para pintar sua paisagem a 
partir das histórias contadas. Os alunos 
farão a exposição das pinturas na Semana 
das Artes. 

 Em agosto, cada aluno receberá uma tela, 
tintas e pincel para pintar a obra de arte 
escolhida, fazendo sua releitura. Os 
alunos farão a exposição das pinturas na 
Amostra Cultural. 

 
 

01 

 
 

Unidade 

 
 

Agenda escolar 

 Durante todo o ano 
letivo. 

 Registro diário das 
atividades escolares. 
Comunicação Família 
e Escola 

 Formar o hábito de 
registrar as atividades 
de casa e outras 
anotações relevantes. 
Ter um espaço 
sistematizado para a 
comunicação entre a 
Família e a Escola. 

 Fazer o registro diário 
das atividades 
escolares. 
Informar a família sobre 
situações do cotidiano 

 Solicitar, diariamente, aos alunos que 
registrem na agenda as atividades de 
classe e de casa e outras anotações 
relevantes. Consultar a agenda para 
checar se há algum comunicado da 
família. 
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QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 

UTILIZAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

 

02 
 

Unidades 
 

Tela para pintura 
(20 cm x 30 cm) 

 Pintar sobre tela uma 
paisagem. 

 Fazer a releitura de 
obras de pintores 
célebres. 

 Semana de Artes em 
março. Uma tela para o 
primeiro semestre. 

 Amostra Cultural em 
agosto. Uma tela para o 
segundo semestre. 

 Expressar ideias e 
imagens por meio da arte. 

 Desenvolver o senso 
estético sobre a partir da 
apreciação de diferentes 
obras de arte. 

 Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e 
plásticos sobre TELA. 

 Fazer uso de técnicas de 
pintura e desenho. 

 Em março cada aluno receberá uma 
tela, tintas e pincel para pintar sua 
paisagem a partir das histórias 
contadas. Os alunos farão a 
exposição das pinturas na Semana 
das Artes 

 Em agosto cada aluno receberá uma 
tela, tintas e pincel para pintar a obra 
de arte escolhida, fazendo sua 
releitura. Os alunos farão a 
exposição das pinturas na Amostra 
Cultural. 

 
 

01 

 
 

Unidade 

 
 

Agenda escolar 

 Durante todo o ano 
letivo. 

 Registro diário das 
atividades escolares. 
Comunicação Família e 
Escola 

 Formar o hábito de 
registrar as atividades de 
casa e outras anotações 
relevantes. Ter um espaço 
sistematizado para a 
comunicação entre a 
Família e a Escola. 

 Fazer o registro diário 
das atividades 
escolares. 
Informar a família sobre 
situações do cotidiano 

 Solicitar, diariamente, aos alunos 
que registrem na agenda as 
atividades de classe e de casa e 
outras anotações relevantes. 
Consultar a agenda para checar se 
há algum comunicado da família. 
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QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

UTILIZAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

 

02 
 

Unidades 
 

Tela para pintura 
(20 cm x 30 cm) 

 Pintar sobre tela uma 
paisagem. 

 Fazer a releitura de obras 
de pintores célebres. 

 Semana de Artes em 
março. Uma tela para o 
primeiro semestre. 

 Amostra Cultural em 
agosto. Uma tela para o 
segundo semestre. 

 Expressar ideias e 
imagens por meio da 
arte. 

 Desenvolver o senso 
estético sobre a partir 
da apreciação de 
diferentes obras de 
arte. 

 Utilizar diversos materiais 
(meios) gráficos e 
plásticos sobre TELA. 

 Fazer uso de técnicas de 
pintura e desenho. 

 Em março, cada aluno receberá uma 
tela, tintas e pincel para pintar sua 
paisagem a partir das histórias contadas. 
Os alunos farão a exposição das 
pinturas na Semana das Artes. 

 Em agosto, cada aluno receberá uma 
tela, tintas e pincel para pintar a obra de 
arte escolhida, fazendo sua releitura. Os 
alunos farão a exposição das pinturas na 
Amostra Cultural. 

 
 

01 

 
 

Unidade 

 
 

Agenda escolar 

 Durante todo o ano letivo. 

 Registro diário das 
atividades escolares. 
Comunicação Família e 
Escola 

 Formar o hábito de 
registrar as atividades 
de casa e outras 
anotações relevantes. 
Ter um espaço 
sistematizado para a 
comunicação entre a 
Família e a Escola. 

 Fazer o registro diário 
das atividades 
escolares. 
Informar a família sobre 
situações do cotidiano 

 Solicitar, diariamente, aos alunos que 
registrem na agenda as atividades de 
classe e de casa e outras anotações 
relevantes. Consultar a agenda para 
checar se há algum comunicado da 
família. 
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QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

UTILIZAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

 
02 

 
Caixas 

 
Lápis de cor jumbo 
triangular grande 

12 cores 

 Durante todo o ano letivo. 

 Instrumento (meio) para 
desenhar, escrever e colorir, 
utilizado nas atividades diárias 
das apostilas e nas atividades 
de artes. 

 Ampliar o 
conhecimento de 
mundo, manipulando 
diferentes objetos e 
materiais, explorando 
suas características, 
propriedades e 
possibilidades de 
manuseio. 

 Desenvolver a 
motricidade fina a 
partir da exploração de 
diferentes materiais. 

 Aperfeiçoar o 
movimento de pinça. 

 Desenho e pintura em materiais 
de diferentes texturas, visando ao 
desenvolvimento da motricidade 
fina, permitindo uma melhor 
preensão digital e o controle 
muscular da criança, durante o 
traçado e o colorido. 
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QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 
UTILIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
METODOLOGIA 

GERAL ESPECÍFICO 

 
02 

 
Caixas 

 
Lápis de cor 
grande 12 cores 

 Uso nas atividades diárias 
durante todo o ano letivo e 
atividades de artes; 

 Preparação de trabalhos 
para a Amostra Cultural nos 
meses de agosto e 
setembro. 

 Estimular a coordenação 
motora fina e o senso 
estético. 

 Ampliar o conhecimento 
acerca do uso das cores; 

 Diferenciar cores 
primárias e secundárias, 
explorando-as a partir de 
misturas. 

 Desenho e pintura em materiais de 
diferentes texturas; 

 Confecção de painéis e cartazes. 
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PORTARIA Nº 010/2018 - PROCON FORTALEZA, 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 
 
Dispõe sobre materiais escolares de uso 
coletivo e dá outras providências. 

 
 
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR – PROCON FORTALEZA, utilizando de suas prerrogativas nos termos do 
art. 50, incisos, da Lei Complementar n° 0176, de 19 dezembro de 2014, e art. 4°, caput, 
e inciso I, do Decreto n° 2.181/1997, e Considerando as disposições contidas no art. 4°, 
inciso XIII, do Regulamento do PROCON FORTALEZA, parte integrante do Decreto 
Municipal n° 13.510/2014, de 30 de dezembro de 2014. Considerando os termos dos 
arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal de 1988, no sentido de que a defesa do 
consumidor é garantia constitucional e princípio basilar da ordem econômica, sendo-lhe 
reconhecida a natureza de direito fundamental. Considerando, nos termos do art. 4º, 
caput, da Lei Federal 8.078/90, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, bem assim a proteção 
de seus interesses econômicos e a transparência e harmonia das relações de consumo. 
Considerando, segundo as disposições do art. 5º do Decreto 2.181/1997, a competência 
comum para fiscalizar, receber denúncias, apurar irregularidades, garantir e promover 
a defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores. Considerando o regramento 
contido no art. 1º, § 7º, da Lei 9.870/1999, o qual estatui ser nula cláusula contratual 
que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer 
material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição de ensino. 
Considerando que o elenco de cláusulas abusivas previstas no art. 51 da Lei 8.078/90, 
tem natureza meramente exemplificativa, não impedindo que outras, também, possam 
vir a ser assim consideradas pelos órgãos da Administração Pública responsáveis pela 
política de proteção e defesa do consumidor. RESOLVE:  
 
Art. 1º - Considerar material escolar passível de solicitação pelas escolas somente aquele 
de uso exclusivo e restrito ao processo didático-pedagógico e que tenha por finalidade 
única o atendimento das necessidades individuais do educando durante a 
aprendizagem. 
 
Art. 2º - Determinar que os estabelecimentos de ensino da rede particular deverão 
disponibilizar, no período de matrícula, a lista de material escolar necessário ao aluno, 
acompanhada do respectivo plano de utilização dos materiais estabelecidos na referida 
relação.  
§ 1º - No plano de utilização dos materiais, deverá constar, de forma detalhada e no que 
tange a cada item do material escolar, a descrição da atividade didática para a qual se 
destina, com seus respectivos objetivos e metodologia, observando-se, ainda, o 
seguinte:  
I - A escola deverá apresentar ao responsável legal do aluno o plano de utilização 
especificamente planejado para cada série, no ato da matrícula, para discussão;  
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II - A anuência do responsável legal do aluno aos termos do plano de utilização 
apresentado pela escola deverá ser explícita e por escrito, mediante a assinatura de 
termo de concordância, devendo constar no mesmo, ainda, o cronograma de execução; 
III - O plano de utilização elaborado pela entidade escolar deverá ficar afixado nos dois 
primeiros meses de sua vigência em local público e de fácil acesso no âmbito da 
instituição de ensino, devendo ser posteriormente arquivado na secretaria para 
eventuais consultas e esclarecimentos dos alunos, pais ou responsáveis, bem como 
comprovação de sua execução.  
§ 2º - O material escolar cuja utilização não importe o consumo do bem deverá ser 
devolvido ao aluno quando do fim do período letivo.  
§ 3º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se também ao material que, embora 
consumível, não tenha sido utilizado.  
 
Art. 3º - Considerar abusiva, nos contratos de fornecimento de produtos e serviços 
educacionais, a cláusula que:  
I - negue a efetivação de matrícula ou imponha qualquer outra sanção em razão da 
recusa de entrega de material escolar considerado abusivo por este Órgão, nos termos 
da presente Portaria;  
II - exija do consumidor marcas específicas para a compra do material ou determine 
que a compra seja feita no próprio estabelecimento educacional; 
III - obrigue o contratante ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo 
dos estudantes ou da instituição observado o rol exemplificativo constante do Anexo I, 
parte integrante da presente Portaria;  
IV - institua a cobrança de qualquer “valor/taxa”, assim intitulada pela instituição, para 
aquisição de material escolar.  
§ 1º - O material de uso coletivo necessário à prestação dos serviços educacionais 
contratados considerado insumo à atividade desenvolvida, devendo os custos 
correspondentes compor os cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades 
escolares.  
§ 2º - Nos termos do inciso III do art. 3º, os materiais escolares constante do Anexo I, 
desta Portaria, não podem ser solicitados pelas escolas aos alunos ou aos seus 
responsáveis.  
§ 3º - Ainda que de uso individual, entende-se por coletivo o material cuja quantidade 
solicitada extrapola a capacidade de utilização exclusiva.  
 
Art. 4º - No ato da apresentação e justificação do plano de utilização dos materiais aos 
pais ou responsáveis, a escola deverá demonstrar a necessidade de solicitação de papel 
ofício para execução do plano de utilização, devendo ser facultada, ainda, a entrega 
gradual de seu quantitativo, conforme planejamento da escola.  
§ 1º – Considerando-se o período letivo anual, reputa-se abusiva a exigência de papel 
ofício em quantidade superior a uma resma por aluno.  
§ 2º - Atendidas as prescrições do caput e do parágrafo anterior, a solicitação de papel 
ofício pelas escolas deve observar, outrossim, o que se segue:  
I - O plano de utilização de materiais deverá discriminar a quantidade de folhas a serem 
utilizadas;  
II - O termo de concordância a que se refere o art. 2º, § 1º, II, desta Portaria, abrangerá 
a anuência ao quantitativo de papel ofício solicitado;  
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III - Deverá ser demonstrada a pertinência entre a quantidade de folhas exigidas e a 
proposta contida no plano de utilização, sendo vedado, em qualquer caso, exigi-las para 
fins que não seja o uso individual do aluno em atividades diretamente relacionadas a 
sua aprendizagem; 
IV - As atividades em que será utilizado o papel ofício haverão de ser compatíveis com a 
respectiva série cursada pelo aluno, devendo ser explicitadas as razões de natureza 
educacional de sua utilização.  
 
Art. 5º - Considerar abusivas eventuais práticas contrárias ao disposto na presente 
Portaria, sujeitando o infrator as cominações previstas no art. 56, incisos da Lei nº 
8078/90 e demais normas pertinentes à matéria.  
 
Art. 6º – Revogar a Portaria 015/2016 – PROCON FORTALEZA e eventuais outras 
disposições em contrário.  
 
Art. 7º - As disposições da Portaria 015/2016 – PROCON FORTALEZA que não tratem 
especificamente de material escolar serão objeto de regramento específico que 
consolidará as deliberações do GT – Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n° 
16/2015 - PROCON FORTALEZA.  
 
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Registre-
se. Cumpra-se. 
Cláudia Maria Santos da Silva - DIRETORA – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DOS DI-REITOS DO CONSUMIDOR – PROCON FORTALEZA. 
 
 

PORTARIA 010/2018 - PROCON FORTALEZA 
 

ANEXO I 
 
LISTA EXEMPLIFICATIVA DE MATERIAIS ESCOLARES QUE, CONSOANTE O DISPOSTO NO 
ART. 3º, III, E § 1º, DESTA PORTARIA, NÃO PODEM SER SOLICITADOS PELAS ESCOLAS. 
 

1. ÁLCOOL 

2. ALGODÃO 

3. ARGILA 

4. BALDE DE PRAIA 

5. BALÕES 

6. BASTÃO DE COLA-QUENTE 

7. BOLAS DE SOPRO 

8. BRINQUEDO exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em 
quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividade que 
possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização 
dos materiais. 

9. HIDROGRÁFICA PERMANENTE (TIPO PINCEL) 

10. CANETA PARA LOUSA 

11. CANUDINHO 
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12. ISOPOR 

13.  JOGO PEDAGÓGICO, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação 
em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que 
possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização 
dos materiais. 

14. JOGOS EM GERAL, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em 
quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que 
possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização 
dos materiais. 

15. LÃ 

16. LENÇOS DESCARTÁVEIS 

17. LINHA 

18. LIVRO DE PLÁSTICO PARA BANHO, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) 
solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em 
atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do 
plano de utilização dos materiais. 

19. LIXA EM GERAL 

20. LUSTRA MÓVEIS 

21. MAQUIAGEM 

22. MARCADOR PARA RETROPROJETOR 

23. CARIMBO 

24. CARTOLINA EM GERAL 

25. COLA EM GERAL 

26. COPOS DESCARTÁVEIS 

27. CORDÃO 

28. CREME DENTAL, exceto quando utilizado pelo aluno em regime de exclusividade. 

29. DESINFETANTE 

30. PEN DRIVES, CARTÕES DE MEMÓRIA, CD-R, DV-R OU OUTROS PRODUTOS DE 
MÍDIA. 

31. E.V.A. 

32. ELASTEX 

33. ENVELOPES 

34. ESPONJA PARA PRATOS 

35. ESTÊNCIL A ÁLCOOL E ÓLEO 

36. FANTOCHE 

37. FELTRO 

38. FITA ADESIVA 

39. FITA DUPLA FACE 

40. FITA DUREX EM GERAL 

41. MASSA DE MODELAR 

42. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

43. MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL 

44. MEDICAMENTOS 

45. MINIATURAS EM GERAL (carros, aviões, construções, etc) 

46. PALITO DE CHURRASCO 

47. PALITO DE DENTE 
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48. PALITO DE PICOLÉ 

49. PAPEL CONVITE 

50. PAPEL DE ENROLAR BALAS 

51. PAPEL EM GERAL, exceto papel ofício quando solicitado em quantidade não 
superior a uma resma por aluno. 

52. PAPEL HIGIÊNICO 

53. PAPEL OFÍCIO COLORIDO 

54. PASTA CLASSIFICADORA 

55. PINCEL PARA QUADRO BRANCO 

56. PINCEL PARA PINTURA, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação 
em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividade de 
arte devidamente justificada no plano de utilização dos materiais. 

57. PLÁSTICOS PARA CLASSIFICADOR 

58. PRATOS DESCARTÁVEIS 

59. FITA PARA IMPRESSORA 

60. FITAS COLORIDAS 

61. FITILHOS 

62. FLANELA 

63. GARRAFA PARA ÁGUA, exceto quando de uso estritamente pessoal. 

64. GIBI INFANTIL, exceto se atendidas as seguintes condições: 
1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em 
atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano 
de utilização dos materiais. 

65. GIZ BRANCO E COLORIDO 

66. GLITTER 

67. GRAMPEADOR E GRAMPOS 

68. GUARDANAPO DE PAPEL 

69. PREGADOR DE ROUPAS 

70. PURPURINA 

71. SABÃO EM BARRA 

72. SACOS PLÁSTICOS 

73. TALHERES DESCARTÁVEIS 

74. TINTAS EM GERAL 

75. TNT 

76. TONNER PARA IMPRESSORA 

77. TRINCHA 

 
****** 

 
 
 
 

Publicada no Diário Oficial do Município Nº 16.413, de 28/12/2018 
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PORTARIA N° 015/2017- PROCON FORTALEZA 
DE 10 DE MAIO DE 2017. 

 
 
Torna pública as deliberações do Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria n° 16/2015-
PROCON, em relação aos prestadores de 

serviços educacionais e dá outras providências. 
 
 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR - PROCON FORTALEZA, utilizando-se das prerrogativas contidas no art. 50, 
incisos, da Lei Complementar n° 0176, de 19 de dezembro de 2014, e CONSIDERANDO as 
disposições contidas no art. 4°, inciso VIII, do Regulamento do PROCON FORTALEZA, parte 
integrante do Decreto Municipal no 13.510/2014, de 30 de dezembro de 2014.  
 
CONSIDERANDO a necessidade de definir diretrizes voltadas à execução da política de 
proteção e defesa ao consumidor, prestigiando o respeito à dignidade dos consumidores, a 
proteção de seus interesses econômicos, a vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo, consoante prescrição contida no art. 4°, incisos da Lei 8078/90. CONSIDERANDO o 
dever de orientar os trabalhos de fiscalização na identificação de eventuais práticas contrárias 
a legislação consumerista em prejuízo dos consumidores. 
 
CONSIDERANDO as deliberações do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n° 16/2015, em 
reunião ocorrida no dia 10/05/2017.  
 
RESOLVE:  
Art. 1°- Tornar público as deliberações do Grupo de Trabalho no que concerne à prestação de 
serviços educacionais, consoante disposições a seguir nominadas: 
  
I. A exigência de quitação de débitos da escola anterior, para a realização de matrícula, é 
prática abusiva. A escola não poderá recusar a matricula com base em consulta aos órgãos de 
proteção ao crédito (SPC/SERASA). Não é permitido ainda exigir declaração e/ou certidão de 
quitação de débitos da escola anterior, pois, se assim fosse possível, estar-se-ia criando uma 
espécie de "cadastro paralelo", por meio do qual os estabelecimentos de ensino repassariam, 
entre si, informações negativas dos alunos/consumidores.  
Fundamentação legal: art. 39, V, art. 42, art. 51, IV e parágrafo 1°, inciso I do CDC.  
 
11. Cobrança de taxas extras: A cobrança de taxas ou valores extras para festas ou outras 
atividades deverá ser opcional, não acarretando nenhum prejuízo aos alunos que optarem por 
não participar. Portanto, caso a cobrança ocorra por ato de império da Instituição de ensino, 
referida conduta será considerada abusiva. 
Fundamentação legal: Art. 39, V e art. 51, IV do CDC.  
 
111. Cobrança por aulas de disciplinas extras. No decorrer do período letivo do aluno a escola 
não poderá cobrar valores extras por aulas de disciplinas que fazem parte da grade curricular, 
pois o valor total do contrato de prestação de serviços educacionais deve englobar todas as 
aulas das matérias que são obrigatórias. Assim sendo, a escola não poderá exigir que o aluno 
pague por disciplina extra sob pena de ser prejudicado no seu desempenho escolar, pois se 
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assim o fizer estará exigindo uma vantagem manifestamente excessiva, incidindo em prática 
abusiva.  
Fundamentação legal: art. 39, V e art. 51, IV, do CDC. 
 
IV. Inadimplência e cobrança vexatória. Os alunos inadimplentes não devem sofrer nenhum 
tipo de restrição, constrangimento ou ameaça pela escola.  
Fundamentação legal: art. 42 do CDC e art. 6° da Lei 9.870/99 e art. 18, da Lei 8.069/90- 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  
 
V. Atividades extracurriculares e cobrança vexatória. A escola que oferecer atividades 
extracurriculares, por exemplo: aula de música, esportes, dentre outros, não poderá impedir o 
aluno inadimplente, durante a vigência do contrato, de frequentar as aulas ou submetê-lo a 
qualquer tipo de constrangimento. O contrato poderá ser firmado por prazo inferior a 
semestralidade ou anuidade, ficando a critério da instituição de ensino renová-lo ou não em 
caso de inadimplemento. A cobrança das mensalidades em atraso deverá ser feita da forma 
legalmente prevista, nunca expondo a criança e/ ou adolescente a constrangimentos ou 
ameaças.  
Fundamentação Jurídica: art. 42 do CDC e art. 5° e art. 18, da Lei 8.069/90- Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA.  
 
VI. Rescisão Contratual: O entendimento do PROCON quanto às multas em decorrência da 
rescisão contratual é no sentido de que os percentuais não ultrapassem o limite de 10% sobre 
o valor do contrato nas rescisões unilaterais, devida por àquele que deu causa a rescisão. 
Fundamentação legal: art. 51, IV, CDC.  
 
VIl. Instituições de Ensino - Documentação: A Instituição deverá disponibilizar sem ônus para o 
aluno as primeiras vias dos documentos requisitados estes vinculados à atividade educacional, 
incluindo-se as declarações e/ou certidões durante o período letivo (por exemplo: Declaração 
ou/e Histórico escolar, diplomas, aditivos, eventuais ementas, dentre outros). Quanto à 2ª via 
poderá haver a cobrança, mas dentro dos parâmetros de custo para emissão do documento, 
não exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Em relação aos documentos 
emitidos via web, tais são considerados pelo PROCON como isentos de custas.  
Fundamentação Legal: art. 39, V do CDC.  
 
VIII. Agenda escolar: Reconhece o PROCON a obrigatoriedade da agenda escolar nos 
estabelecimentos de ensino para a educação infantil e facultativa nos demais níveis.  
 
IX. Material didático eletrônico: A instituição de ensino não poderá obrigar o aluno a adquirir 
equipamentos eletrônicos na própria instituição.  
Fundamentação legal: 39, V e X do CDC.  
 
X. Prova em segunda chamada: A instituição de ensino não poderá cobrar do aluno por 
realização de prova de segunda chamada caso esta seja justificada por atestado médico que 
comprove a ausência do aluno por motivo de doença.  
Fundamentação legal: art. 39, V e art. 51, IV, do CDC. 
 
XI. Contratos educacionais: As instituições de ensino deverão disponibilizar aos 
pais/responsáveis uma via do contrato de prestação educacional no ato da contratação, não o 
substituindo por mero termo de adesão.  
Fundamentação Legal: art. 31 do CDC.  
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XII. Apostilas: Os custos com apostilas e materiais didáticos utilizados ao longo do ano letivo 
devem compor os custos da anuidade escolar.  
Fundamentação Legal: art. 4°, IV, art. 6°, 111, IV e V e art. 51 do CDC.  
 
XIII. Fardamento Escolar: O modelo do fardamento não poderá ser modificado antes de 
transcorrer cinco anos de sua adoção e poderá ser adquirido em qualquer local desde que 
obedeça às características do modelo da instituição de ensino. Ressaltando que casaco não é 
considerado fardamento, não podendo, portanto, ser exigido do aluno.  
Fundamentação Legal: art. 51, IV do CDC.  
 
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Portaria n° 016/2016.  
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
 
Cláudia Maria Santos da Silva  
DIRETORA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR - PROCON FORTALEZA. 
 
 
Publicada no D.O.M., 18 de maio de 2017, pág. 24.  



















	

                                                                                                                                                                          

	
PROCON FORTALEZA 
Rua Major Facundo, 869 – Centro – Fortaleza – Ceará 

Telefones: 85 3105-1156 Fax: 85 3105-1188 
Telefone de Atendimento: 151 

PORTARIA Nº  015 /2016 - PROCON FORTALEZA, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.  

  
      

 

Dispõe sobre cláusulas abusivas nos contratos de 

prestação de serviços educacionais e dá outras 

providências. 

 

 

 

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR – PROCON FORTALEZA, utilizando de suas prerrogativas nos termos do art. 50, 

incisos, da Lei Complementar n° 0176, de 19 dezembro de 2014, e art. 4°, caput, e inciso I, do Decreto 

n° 2.181/1997, e  

Considerando, as disposições contidas no art. 4°, inciso XIII, do Regulamento do 

PROCON FORTALEZA, parte integrante do Decreto Municipal n° 13.510/2014, de 30 de dezembro de 

2014; 

Considerando, os termos dos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal 

de 1988, no sentido de que a defesa do consumidor é garantia constitucional e princípio basilar da 

ordem econômica, sendo-lhe reconhecida a natureza de direito fundamental; 

Considerando, os termos do art. 4º, caput, da Lei Federal 8.078/90, que a 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, bem assim a proteção de seus interesses econômicos e a transparência e 

harmonia das relações de consumo; 

Considerando, as disposições do art. 5º do Decreto 2.181/1997, a competência 

comum para fiscalizar, receber denúncias, apurar irregularidades, garantir e promover a defesa 

dos interesses e dos direitos dos consumidores; 
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Considerando o regramento contido no art. 1º, § 7º, da Lei 9.870/1999, o qual 

estatui ser nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao 

fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição de 

ensino; 

Considerando que o elenco de cláusulas abusivas previstas no art. 51 da Lei 

8.078/90, tem natureza meramente exemplificativa, não impedindo que outras, também, possam 

vir a ser assim consideradas pelos órgãos da Administração Pública responsáveis pela política de 

proteção e defesa do consumidor;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Considerar material escolar passível de solicitação pelas escolas 

somente aquele de uso exclusivo e restrito ao processo didático-pedagógico e que tenha por 

finalidade única o atendimento das necessidades individuais do educando durante a 

aprendizagem. 

Art. 2º. Determinar que os estabelecimentos de ensino da rede particular 

deverão disponibilizar, no período de matrícula, a lista de material escolar necessário ao aluno, 

acompanhada do respectivo plano de utilização dos materiais estabelecidos na referida relação. 

§ 1º. No plano de utilização dos materiais, deverá constar, de forma detalhada e 

no que tange a cada item do material escolar, a descrição da atividade didática para a qual se 

destina, com seus respectivos objetivos e metodologia, observando-se, ainda, o seguinte: 

 

I - A escola deverá apresentar ao responsável legal do aluno o plano de 

utilização especificamente planejado para cada série, no ato da matrícula, para discussão. 

II - A anuência do responsável legal do aluno aos termos do plano de utilização 

apresentado pela escola deverá ser explícita e por escrito, mediante a assinatura de termo de 

concordância, devendo constar no mesmo, ainda, o cronograma de execução. 

III - O plano de utilização elaborado pela entidade escolar deverá ficar afixado 

nos dois primeiros meses de sua vigência em local público e de fácil acesso no âmbito da 

instituição de ensino, devendo ser posteriormente arquivado na secretaria para eventuais 
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consultas e esclarecimentos dos alunos, pais ou responsáveis, bem como comprovação de sua 

execução. 

§2º. O material escolar cuja utilização não importe o consumo do bem deverá ser 

devolvido ao aluno quando do fim do período letivo. 

§3º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também ao material que, embora 

consumível, não tenha sido utilizado. 

Art. 3º. Considerar abusiva, nos contratos de fornecimento de produtos e 

serviços educacionais, a cláusula que: 

I – permita a perda total do valor pago a título de primeira parcela (“matrícula”), 

em casos de desistência anterior ao início das aulas; 

II – exclua a primeira parcela (“matricula”) do valor total do contrato, seja ele 

semestral ou anual; 

III – permita a cobrança de Histórico Escolar ao final do curso e de Certificado de 

Conclusão de Curso ou Diploma; 

 

IV – permita a cobrança de declaração ou outro documento comprobatório da 

condição de aluno ou de situação decorrente desta condição;  

V – permita a cobrança de valores integrais para aproveitamento de disciplinas 

prestados por outros estabelecimentos; 

VI – permita a cobrança de valores para reconhecimento de disciplinas 

prestadas dentro do próprio âmbito contratado; 

VII – negue a efetivação de matrícula ou imponha qualquer outra sanção em 

razão da recusa de entrega de material escolar considerado abusivo por este Órgão, nos termos 

da presente Portaria; 
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VIII - exija do consumidor marcas específicas para a compra do material ou 

determine que a compra seja feita no próprio estabelecimento educacional; 

IX - obrigue o contratante ao fornecimento de qualquer material escolar de uso 

coletivo dos estudantes ou da instituição, observado o rol exemplificativo constante do Anexo I, 

parte integrante da presente Portaria; 

X – institua a cobrança de qualquer “valor/taxa”, assim intitulada pela instituição, 

para aquisição de material escolar. 

§ 1º. O material de uso coletivo necessário à prestação dos serviços 

educacionais contratados é considerado insumo à atividade desenvolvida, devendo os custos 

correspondentes compor os cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. 

§ 2º. Nos termos do inciso IX do art. 3º, os materiais escolares constante do 

Anexo I, desta Portaria, não podem ser solicitados pelas escolas aos alunos ou aos seus 

responsáveis. 

§ 3º. Ainda que de uso individual, entende-se por coletivo o material cuja 

quantidade solicitada extrapole a capacidade de utilização exclusiva. 

§ 4º. A partir da segunda solicitação em um mesmo período letivo, a emissão da 

declaração de que trata o inciso IV poderá ensejar a cobrança dos custos respectivos, desde que 

o documento não seja disponibilizado ao usuário por meios que permitam a impressão às 

expensas deste (usuário). 

Art. 4º. No ato da apresentação e justificação do plano de utilização dos 

materiais aos pais ou responsáveis, a escola deverá demonstrar a necessidade de solicitação de 

papel ofício para execução do plano de utilização, devendo ser facultada, ainda, a entrega gradual 

de seu quantitativo, conforme planejamento da escola. 

§ 1º. Considerando-se o período letivo anual, reputa-se abusiva a exigência de 

papel ofício em quantidade superior a uma resma por aluno. 

§ 2º. Atendidas as prescrições do caput e do parágrafo anterior, a solicitação de 

papel ofício pelas escolas deve observar, outrossim, o que se segue: 
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I - O plano de utilização de materiais deverá discriminar a quantidade de folhas a 

serem utilizadas; 

II - O termo de concordância a que se refere o art. 2º, § 1º, II, desta Portaria, 

abrangerá a anuência ao quantitativo de papel ofício solicitado; 

III - Deverá ser demonstrada a pertinência entre a quantidade de folhas exigidas 

e a proposta contida no plano de utilização, sendo vedado, em qualquer caso, exigi-las para fins 

que não seja o uso individual do aluno em atividades diretamente relacionadas a sua 

aprendizagem; 

IV - As atividades em que será utilizado o papel ofício haverão de ser 

compatíveis com a respectiva série cursada pelo aluno, devendo ser explicitadas as razões de 

natureza educacional de sua utilização; 

Art. 5º. Considerar abusivas eventuais práticas contrárias ao disposto na 

presente Portaria, sujeitando o infrator as cominações previstas no art. 56, incisos da Lei nº 

8078/90 e demais normas pertinentes à matéria. 

Art. 6º. Revogar as disposições em contrário. 

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

 

CLÁUDIA Maria SANTOS da Silva 
Diretora 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
 PROCON FORTALEZA 
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PORTARIA 15/2016 - PROCON FORTALEZA 

ANEXO I 

LISTA EXEMPLIFICATIVA DE MATERIAIS ESCOLARES QUE, CONSOANTE O DISPOSTO 

NO ART. 3º, X, E § 1º, DESTA PORTARIA, NÃO PODEM SER SOLICITADOS PELAS 

ESCOLAS. 

 

1. ÁLCOOL 

2. ALGODÃO 

3. ARGILA 

4. BALDE DE PRAIA 

5. BALÕES 

6. BASTÃO DE COLA-QUENTE 

7. BOLAS DE SOPRO  

8. BRINQUEDO exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em 
quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividade que 
possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização 
dos materiais.  

9. CANETA HIDROGRÁFICA PERMANENTE (TIPO PINCEL) 

10. CANETA PARA LOUSA 

11. CANUDINHO 

12. CARIMBO 

13. CARTOLINA EM GERAL 

14. COLA EM GERAL 

15. COPOS DESCARTÁVEIS 

16. CORDÃO 

17. CREME DENTAL, exceto quando utilizado pelo aluno em regime de exclusividade.  
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18. DESINFETANTE  

19. PEN DRIVES, CARTÕES DE MEMÓRIA, CD-R, DV-R OU OUTROS PRODUTOS 
DE MÍDIA.  

20. E.V.A. 

21. ELASTEX 

22. ENVELOPES 

23. ESPONJA PARA PRATOS 

24. ESTÊNCIL A ÁLCOOL E ÓLEO 

25. FANTOCHE 

26. FELTRO 

27. FITA ADESIVA 

28. FITA DUPLA FACE 

29. FITA DUREX EM GERAL 

30. FITA PARA IMPRESSORA 

31. FITAS DECORATIVAS 

32. FITILHOS 

33. FLANELA 

34. GARRAFA PARA ÁGUA, exceto quando de uso estritamente pessoal. 

35. GIBI INFANTIL, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em 
quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que 
possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização 
dos materiais.  

36. GIZ BRANCO E COLORIDO 

37. GLITTER 

38. GRAMPEADOR E GRAMPOS 

39. ISOPOR 

40. JOGO PEDAGÓGICO, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação 
em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que 
possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização 
dos materiais.  
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41. JOGOS EM GERAL, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em 
quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que 
possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização 
dos materiais. 

42. LÃ 

43. LENÇOS DESCARTÁVEIS 

44. LINHA 

45. LIVRO DE PLÁSTICO PARA BANHO, exceto se atendidas as seguintes condições: 
1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em 
atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano 
de utilização dos materiais. 

46. LIXA EM GERAL 

47. LUSTRA MOVEIS  

48. MAQUIAGEM 

49. MARCADOR PARA RETROPROJETOR 

50. MASSA DE MODELAR 

51. MATERIAL DE ESCRITÓRIO  

52. MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL 

53. MEDICAMENTOS 

54. MINIATURAS EM GERAL (carros, aviões, construções, etc...) 

55. PALITO DE CHURRASCO 

56. PALITO DE DENTE 

57. PALITO DE PICOLÉ 

58. PAPEL CONVITE 

59. PAPEL DE ENROLAR BALAS 

60. PAPEL EM GERAL, exceto papel ofício quando solicitado em quantidade não 
superior a uma resma por aluno. 

61. PAPEL HIGIÊNICO 

62. PAPEL OFÍCIO COLORIDO 

63. PASTA CLASSIFICADORA 



	

                                                                                                                                                                          

	
PROCON FORTALEZA 
Rua Major Facundo, 869 – Centro – Fortaleza – Ceará 

Telefones: 85 3105-1156 Fax: 85 3105-1188 
Telefone de Atendimento: 151 

64. PINCEL PARA QUADRO BRANCO 

65. PINCEL PARA PINTURA, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) 
solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em 
atividade de arte devidamente justificada no plano de utilização dos materiais. 

66. PLÁSTICOS PARA CLASSIFICADOR 

67. PRATOS DESCARTÁVEIS 

68. PREGADOR DE ROUPAS 

69. PURPURINA 

70. SABÃO EM BARRA  

71. SACOS PLÁSTICOS 

72. TALHERES DESCARTÁVEIS 

73. TINTAS EM GERAL 

74. TNT 

75. TONNER PARA IMPRESSORA 

76. TRINCHA 

 

  


