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Dicas para evitar o peso excessivo na mochila no
Ensino Fundamental (5º ao 9º ano)
Preliminarmente, gostaríamos de esclarecer que a Lei nº 10.759/98 (com as alterações
introduzidas pela Lei nº 15.328/2010), que dispõe sobre o peso máximo tolerável do
material escolar transportado, diariamente, por alunos da educação infantil e dos ensinos
fundamental e médio da rede escolar pública e privada do Estado de Santa Catarina,
ainda não foi regulamentada pela Secretaria de Estado da Educação, conforme dispõe o
seu art. 6º.
Com relação à organização dos materiais dos alunos para que não tenham peso excessivo
na mochila, pasta ou similar, o Colégio Sagrada Família tem prestado as seguintes
orientações aos alunos, pais e/ou responsáveis:
1 – Para organizar melhor a rotina e a quantidade de materiais, os alunos do Ensino
Fundamental 2 recebem, no início do ano, o horário de aulas, sendo possível organizar os
materiais necessários e respectivos ao dia. Desta forma, é extremamente importante a
colaboração dos pais, para que verifiquem atentamente o que está sendo levado pelos
filhos para a escola, evitando colocar na mochila itens desnecessários como: brinquedos,
toalhas, roupas, calçados, estojos pesados e demais materiais, bem como, retirando os
materiais do dia anterior que não serão necessários.
2 – Quanto ao uso de cadernos, sugerimos, na lista de materiais, que os cadernos sejam
pequenos, e com a quantidade de folhas sugeridas pela instituição, pois em algumas
disciplinas não há a necessidade de um caderno com muitas folhas.
3 – Com relação aos livros didáticos já orientamos aos pais e/ou responsáveis bem como
os alunos, para que, conforme as orientações das professoras deixem os materiais
solicitados em sala e os mesmos serão guardados quando não houver tarefa ou
necessidade de estudo. Desta forma, a correção das tarefas será sempre realizada no dia
que houver aula da disciplina correspondente.
4 – Dicionários e ábacos também podem ficar no colégio e lembramos da importância do
aluno dispor de outro em casa, para o caso de utilização na realização de tarefas.
5 – Sugerimos também, que sejam retiradas da mochila folhas e atividades que já tenham
sido avaliadas pelo (a) professor (a).

6 – É solicitado um penal simples e que deverá conter lápis, borracha e apontador.
Orientamos que a cola e tesoura são materiais que podem ser guardados no armário e
distribuídos pelos professores sempre que necessário.

7- Destacamos também, que as mochilas de rodinha facilitam o transporte dos materiais.
Evitando usar mochilas com muitos detalhes como bolsos e enfeites, pois tais detalhes
podem aumentar o peso final. Caso seja uma mochila de alças, é preciso ter o cuidado para
carregá-la utilizando as duas alças, evitando o esforço excessivo de um lado só.

8 - Estas orientações são dadas aos alunos em sala de aula todo início de ano letivo, bem
como aos pais e/ou responsáveis na primeira reunião do ano (reunião de abertura e em
atendimento individualizados).
Com a introdução dessas orientações, o Colégio Sagrada Família tem demonstrado
extrema preocupação com o transporte diário do material escolar utilizado por nossos
alunos, evitando pesos desnecessários no uso das mochilas, pastas ou similares utilizadas
pelo aluno, porém, para que se tenha êxito nesse processo, não basta a orientação e a
disponibilidade de alternativas oferecidas pelo colégio, é preciso que haja um
acompanhamento e participação efetiva das famílias, pois cabe a estas zelar pelo fiel
cumprimento dessas orientações e não, apenas, passar para a instituição de ensino,
unilateralmente, essa responsabilidade.
Irmã Ana Besel,
Diretora.

