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Não tem lápis ou canetas 
coloridas e nem cadernos com 
estampas da moda que batam a 
encadernação com a revisão do 
ano e nem o cordão de contas. 
Os materiais escolares preferi-
dos dos alunos do 4º ano B da 
Escola Municipal Caldas Júnior, 
onde estuda o personagem da 
série Educação em pauta, Leo-
nardo dos Reis, 10 anos, não são 
vendidos em papelarias. Eles 
são parte da dedicação especial 
da professora Marilda Sirena de 
Ross. Foram criados por ela e 
confeccionados com os alunos.

Enquanto o conteúdo de revi-
são cuidadosamente encaderna-
do era novidade – havia sido en-

tregue na terça-feira, dia em que 
produzimos essa reportagem –, 
o cordão de contas foi construí-
do no ano passado, quando essa 
turma também tinha aulas com 
Marilda. E por que ele segue na 
preferência e continua intacto?

– Quando o aluno percebe 
a validade e gosta de trabalhar 
com o material, ele cuida – afir-
ma a educadora.

Outro bem cotado na pre-
ferência da gurizada é o livro 
d’O Pequeno Príncipe. Marilda 
trabalhou a obra durante este 
ano letivo, e a criançada virou 
fã do menino que viaja por di-
versos planetas. Eles estão entre 
os gastos dos pais no rateio do 

material escolar. Os livros são 
fornecidos pela escola, o restan-
te é por conta da família. Fora os 
extras de Marilda, claro.

A soma da família na hora 
de comprar o material é uma 
boa oportunidade para tratar 
de educação financeira. O susto 
pode ser grande. No início des-
te ano, o Pioneiro pesquisou os 
preços dos materiais básicos em 
seis livrarias de Caxias do Sul. 
Somamos os valores mais bara-
tos e mais caros do mesmo pro-
duto em cada um dos estabele-
cimentos. A diferença do preço 
total da lista foi de R$ 72,55 a 
R$ 737,25, disparado pelos pro-
dutos de marcas e personagens 

conhecidos da gurizada e pelas 
mochilas.

Giane Ribeiro, a mãe de Leo-
nardo, diz que compra material 
de qualidade com preço justo.

– Não compramos nem o 
mais barato, nem o mais caro. 
E compramos o necessário. Eu 
digo ao Leonardo que dá para 
usar o material ao máximo, 
mas com cuidado. Alguns itens 
podem ser aproveitados no ano 
seguinte – acrescenta. 

A turma de Marilda é a pro-
va disso. Em cada classe, há um 
cordão de contas produzido em 
2014, mas em perfeitas condi-
ções de ajudar na matemática 
de 2015.

Um dos principais parceiros do aprendizado

Em vídeo, os materiais de 
cada um dos alunos de 

Marilda e um depoimento 
da professora.
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Na penúltima reportagem, 
série trata do material escolar. 

Encerramento é no dia 17


