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VOLTA ÀS AULAS

O Procon de Caxias do Sul realizou uma pesquisa de campo em quatro 
estabelecimentos comerciais da área central da cidade para verificar 
o preço de diversos materiais escolares. Os servidores coletaram os 
valores de 17 itens nas livrarias, trazendo preços mínimos e máximos. 
Em comparação com o levantamento realizado no ano passado, oito 
produtos estão mais baratos e quatro mantiveram o valor no quesito 
preço mínimo. Outros levantamentos feitos por órgãos em regiões mos-
tram que, em média, os preços dos produtos tiveram, na sua maioria, 
redução no comparativo com o ano passado.

Entre os itens com redução no preço, estão cadernos de capa dura com 
200 e 100 folhas, lápis preto, borracha e tesoura. Os cinco produtos que 
apresentaram alta foram cola líquida e bastão, estojo, régua e apontador, 
sendo, esse último, o produto com maior aumento em relação a 2017. 

Apesar dessa pequena redução, o Procon destaca o impacto das 
compras de materiais escolares no orçamento doméstico. Por isso, a 
orientação mais repassada pelo órgão é pesquisar e negociar os preços. 
“Pesquisar e barganhar são as únicas defesas do consumidor nessa 
época de compra. Às vezes, até mesmo na própria livraria, é possível 
encontrar produtos mais em conta. E, como são muitos itens na lista, 
dá para negociar um desconto no valor final da compra”, conta o co-
ordenador do Procon, Luiz Fernando Del Rio Horn. Confira no quadro 
algumas dicas importantes na hora de adquirir os materiais.

– Conversa prévia entre pais 
e filhos: é importante fixar um 
orçamento limite antes de ir às 
compras e combinar quantos 
itens a criança ou adolescente 
poderá escolher a seu gosto, 
sempre com critério.

– Reaproveitar os materiais: 
a utilização de itens de anos 
anteriores ou por irmãos pode 
ser sinônimo de economia para 
os pais.

– Levar as crianças e/ou ado-
lescentes: as compras de material 
escolar podem proporcionar um 
exercício financeiro.

– Procure lojas que concedam 
bons preços para compras em 
grande quantidade e não deixe 
de pedir descontos.

– Verifique a procedência 

dos produtos: evite comprar 
materiais no comércio informal. 
Eles podem acarretar riscos para 
crianças e adolescentes. Opte 
por adquirir os itens em lojas 
especializadas e prefira os que 
possuam certificação do Inmetro, 
informações claras e em Língua 
Portuguesa.

– Materiais de uso coletivo: a 
lista de materiais da escola não 
pode conter itens de uso coletivo, 
como de higiene e limpeza ou 
taxas de água, luz e telefone.

– Direito de escolha: as escolas 
não podem exigir que o material 
seja comprado em um determina-
do estabelecimento, nem a aqui-
sição de produtos específicos. 
Essas práticas são abusivas, pois 
o consumidor tem total direito 

de pesquisar preços e escolher o 
produto e o local apropriado para 
realizar sua compra.

– Exija e guarde a nota fiscal: 
os comprovantes de pagamento 
serão fundamentais para o caso 
de registrar uma reclamação 
formal.

– Dúvidas e orientações po-
dem ser acessadas no Portal do 
Procon Caxias do Sul caxias.
rs.gov.br/procon) – o órgão não 
encaminha casos de Flores da 
Cunha e Nova Pádua, contudo, 
presta esclarecimentos aos 
consumidores. O atendimento 
presencial é realizado na Rua 
Visconde de Pelotas, 449, no 
Centro, de segundas a sextas-
-feiras, das 10h às 15h, sem 
fechar ao meio-dia.

Pesquisa mostra redução 
nos preços dos materiais

Recomendação é para que pais façam 
pesquisa antes de buscar itens da lista.

Orientações
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– O transporte escolar pode ser feito por autônomos, empresas 
ou escolas. Se for feito pela escola, deve ser optativo e nunca uma 
venda casada.

– O fornecedor do serviço de transporte deve respeitar as regras do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

– Verifique se o motorista e o 
veículo são credenciados no Detran-
-RS. O credenciamento significa que 
ele atende a uma série de requisitos 
que irão garantir a segurança das 
crianças.

– A autorização do Detran-RS 
deve ser afixada na parte interna do 
veículo, em local visível, contendo 
o número máximo de passageiros 
permitido pelo fabricante. É proibida 
a condução de escolares em número 
superior à capacidade da lotação.

– É fundamental também verifi-
car se o motorista tem carteira de 
habilitação para esse tipo de trans-
porte e dentro da validade. Peça para 
conferir.

– O condutor deve ter 21 anos, ser 
habilitado na categoria D e ter registro de condutor de transporte 
escolar no Detran-RS.

– Antes de contratar os serviços, o consumidor deve consultar 
outros pais que utilizaram dele.

– Anote o nome do motorista, CPF, RG, endereço e telefones.

Atenção redobrada na hora de contratar o transporte escolar 
para as crianças é o que orienta o Procon do Rio Grande do 
Sul. Escolher com cautela vai garantir a segurança e bem-estar 
dos filhos e a tranquilidade dos pais. Conforme a legislação 
vigente, o serviço pago deve ser uma opção, não uma venda 
casada. Verifique sempre se o fornecedor respeita as regras 
de trânsito, ou se já teve problemas com acidentes e alta 
velocidade.

No veículo, certifique-se que a autorização do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-RS) está em local visível, com 
o número máximo de passageiros permitido pelo fabricante 
e que esta numeração seja cumprida. É proibida a condução 
de escolares em número superior à capacidade da lotação. 
Os bancos também devem conter cintos de segurança e esses 
devem ser utilizados.

Antes da contratação, é importante averiguar se o moto-
rista está cadastrado na prefeitura, pois esse credenciamento 
garante requisitos que irão prezar a segurança das crianças. 
Consulte também outros pais que já utilizam o transporte, para 
saber possíveis contratempos que podem ter ocorrido ou se 
recomendam o serviço. Tenha sempre em mãos o contato do 
motorista para qualquer eventualidade.

Verifique o valor a ser cobrado e se o mesmo terá custo no 
mês de férias, por exemplo. Além disso, em 2018, os veículos 
que fazem transporte escolar precisarão contar com novos 
equipamentos. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
exige desde o início de janeiro a instalação de dispositivos de 
visão indireta, como câmeras e retrovisores especiais, que per-
mitam ao motorista uma melhor visualização do que acontece 
ao redor do carro, evitando acidentes. Para os micro-ônibus, o 
equipamento pode ser substituído por um retrovisor específico.

As dúvidas na contratação do transporte escolar

ARQUIVO OF

Dicas

– É recomendável que 
os pais entrem no veículo 
para observar as condições 
de conforto e segurança. 
Deve haver um cinto de se-
gurança para cada ocupante 
e as janelas não podem 
abrir totalmente.

– Observe como o motorista recepciona as 
crianças.

– Os pais devem solicitar o maior número 
de informações possível, antes de assinar o 

contrato, que 
deve mencio-
nar se o serviço 
é cobrado no 
mês de férias; 
se é prestado 
fora dos me-
ses letivos (re-
cuperação do 
aluno); se há 
outro adulto 
acompanhan-
do as crianças; 
período de vi-
gência; horá-
rio de saída e 
chegada; data 
e forma de pa-
gamento; for-
ma de reajuste; 

percentual de multa e encargos para atraso 
no pagamento e para rescisão antecipada.

– Em caso de rescisão antecipada, o con-
sumidor deve fazê-la por escrito, com cópia 
protocolada ao transportador. Em caso de fal-
ta do aluno não haverá desconto no preço, já 
que o transporte estava à disposição. Em caso 
de pane com o veículo, o motorista é obriga-
do a prestar os serviços, com outra condução, 
com as mesmas normas de segurança e arca 
com todos os prejuízos que causar à criança, 
como fazê-los perder uma prova, por exem-
plo, estando obrigado a indenizar material e 
moralmente os prejuízos causados.
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As novas gerações estão cada vez mais atentas, ligadas 
nas novidades e com possibilidades de aprendizado na 
palma das mãos. Mas é importante os pais administrarem 
parte do tempo livre das crianças e adolescentes para dire-
cionar aprendizagens diversas para eles poderem conhecer 
suas preferências e habilidades desde cedo. As atividades 
extracurriculares, ou seja, no turno inverso ao da escola, 
fazem diferença na formação e saúde, estimulando as 
capacidades motoras, cognitivas, emocionais e sociais, 
além de prepará-los para o futuro. 

Muitas vezes, a dúvida é escolher quais atividades 
são ideais entre tantas opções disponíveis. Partindo do 
princípio de que cada criança tem suas características e 
habilidades, mesmo quando as escolhas são feitas para 
dois ou mais filhos, é importante dar preferência às indi-
viduais. Essas atividades são capazes de aflorar aptidões 
que não são desenvolvidas na escola, como desenvoltura 
nas artes, nos esportes ou dança, e até mesmo trabalhar 
aspectos como desinibição, falta de espírito de equipe ou 
coordenação por meio de aulas indicativas. Priorizar as 
ações em grupo é muito importante para que os pequenos 
aprendam em equipe, além de estimular novos amigos. 

O rendimento escolar de alunos que frequentam ativi-
dades extracurriculares é bem avaliado por professores, 
se comparados a estudantes que não têm essas interven-
ções na rotina. O desenvolvimento é também de senso de 
autonomia e responsabilidade. Entre as atividades mais 
procuradas pelos pais estão os esportes, que de maneira 
geral incentivam bons hábitos futuros e previnem a obe-
sidade infantil. A aprendizagem de uma língua estrangeira 
também é interessante por ser cada vez mais um requisito 
importante nas competências profissionais, e quanto antes 

A importância das atividades extracurriculares

A prática de atividades físicas é a primeira opção quando o assunto é debatido pelos pais e responsáveis.

a criança tiver contato com outras línguas, melhor absor-
ve a fluidez, além de ajudar a criar reconhecimento por 
diferenças culturais.

Aulas de dança auxiliam na tomada de consciência 
corporal, equilíbrio e postura, além de trabalhar ritmo e 
concentração. E os instrumentos musicais são recomenda-
dos para crianças que possuem gosto por música. As aulas 
trabalham coordenação, concentração e ritmo, bem como 
criam uma importante fonte de lazer para a vida.

Estudantes que apresentam dificuldades em determina-
das disciplinas podem se descobrir talentosos em outras 

áreas por meio das atividades extracurriculares. O resulta-
do é maior autoconfiança sobre si e a sensação de vencer 
desafios, o que acaba melhorando a postura inclusive na 
escola. 

Por desenvolverem diferentes formas de aprendizado, as 
atividades escolhidas acabam aperfeiçoando a capacidade 
de processar novas informações. Ocupações em sobrecar-
ga também podem ter efeito rebote, onde a criança ficará 
exausta e se tornará um fardo aprender tantas novidades. 
É importante manter o tempo livre para as escolhas gerais 
das crianças, também para brincar e descansar.

DIVULGAÇÃO
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De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o Transtorno de Déficit 
de Atenção com Hiperatividade (TDAH) 
provoca prejuízos na vida afetiva, escolar 
e profissional. Entre 3% a 6% das crian-
ças em fase escolar são diagnosticadas 
com este transtorno e, dessas, entre 30% 
a 50% dos casos os sintomas persistem 
até a idade adulta.

O déficit de atenção é uma condição 
física que se efetiva pelo subdesenvol-
vimento de certas áreas do cérebro (lo-
bos frontais, corpo caloso, gânglios da 
base, cerebelo, sistema dopaminérgico 
e sistema noradrenérgico). Segundo a 
psicóloga Rochele Sachet Antoniazzi, o 
TDAH se manifesta também pela menor 
e menos eficaz atividade elétrica, menor 
circulação sanguínea cerebral ou, até 
mesmo, a má gestão da glicose. Tudo 
isso dificulta a comunicação entre os 
neurônios, ocasionando uma falta de 
sincronização entre as várias partes do 
cérebro.

A especialista cita quais são os três 
principais sintomas do transtorno: desa-
tenção ou distração, déficit de atenção e 
impulsividade que podem ser classifica-
dos em três tipos – predominantemente 
desatento, predominantemente hiperativo 

e combinado desatento e hiperativo. 
Conforme Rochele, estudos mostram 
que 40% das crianças diagnosticadas 
abandonam os sintomas na adolescência, 
ou seja, o cérebro, com apoio de fatores 
ambientais, encontra o ‘caminho’ para 
o desenvolvimento normal. Porém, os 
outros 60% levarão o problema para a 
vida adulta.

Para identificar o TDAH é preciso ficar 
atento a algumas questões: dificuldade 
para manter atenção por um período mais 
longo, impedimento para finalizar uma 
tarefa, dificuldade para se concentrar, 
contratempo para lembrar onde deixou 
objetos, dificuldade para permanecer 
quieto e sentado, para ficar sem fazer 
nada e para focar numa única atividade, 
pois muitos pensamentos passam por 
sua cabeça.

Entre as dicas para pais e responsáveis 
está trabalhar a autoestima dessas crian-
ças para minimizar o sentimento de fra-
casso, que geralmente é experimentado 
por quem tem o transtorno; e estimular 
a prática de exercícios, pois ajudam a 
aumentar o foco e diminuir o excesso 
de energia, combatendo os sintomas de 
depressão, irritabilidade, hiperatividade 
ou impulsividade. 

De olho na desatenção e na impulsividade

Sintomas de 
cerca de metade 

dos casos 
diagnosticados 
podem persistir 

até a vida adulta.

DIVULGAÇÃO


