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LEI Nº 987/2019 

Lidianópolis, 17 de setembro de 2019. 

 

SÚMULA: Dispõe sobre a alteração da cor da 

camiseta do uniforme escolar, dos frisos laterais do 

agasalho, da troca do símbolo oficial utilizado nas 

estampas ou bordados dos uniformes escolares e da 

inclusão Kit escolar como item obrigatório para 

distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 

LIDIANÓPOLIS, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a 

seguinte: 

         LEI: 

Art. 1º Altera-se a cor da camiseta do uniforme escolar da Rede 

Municipal de Ensino que atualmente é verde claro com ribana lateral verde escuro, 

para branca com ribana lateral nos tons da Bandeira do Município (de acordo com 

anexo 1). 

Art. 2º Altera-se o símbolo estampado ou bordado utilizado nos 

uniformes escolares que atualmente é o Brasão de armas para a Bandeira do 

Município (de acordo com anexo 2). 

Art. 3º Altera-se os frisos laterais e forro do capuz do agasalho que 

atualmente são verde claro, para branco de acordo com a nova cor da camiseta e 

acordo com anexo 3). 

Art. 4º Inclui-se para entrega aos alunos junto com o uniforme escolar 

um Kit de material escolar duas vezes ao ano organizado de acordo com a idade 

escolar (de acordo com anexo 4). 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS, ESTADO DO 

PARANÁ, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

ADAUTO APARECIDO MANDU 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
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                                                   ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

Descrição 

Kit Escolar Berçário contendo: 

1 caderno de desenho capa dura grande tipo brochura; 

1 pincel para pintura tipo brocha; 

1 caixa de tinta guache com 6 cores, potes de 15ml. 

Kit Escolar Maternal contendo: 

1 caderno de desenho capa dura grande tipo brochura; 

1 pincel para pintura nº 16; 

1 caixa de tinta guache com 6 cores, potes de 15ml. 

1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores. 

Kit Escolar Pré Escolar contendo: 

1 caderno de desenho capa dura grande tipo brochura; 

02 cadernos capa dura e sem estampa, tipo brochura de 48 folhas 

1 pincel para pintura nº 16; 

1 caixa de tinta guache com 6 cores, potes de 15ml. 

1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores. 

1 apontador 

2 lápis 2B 

02 borrachas 

01 tubo de cola de 110g 

 

Kit Escolar 1º, 2º e 2º anos contendo: 

1 caderno de desenho capa dura grande tipo brochura; 

2 cadernos capa dura e sem estampa, tipo brochura de 48 folhas 

1 caderno de caligrafia tipo brochura, capa dura, 48 folhas 
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1 pincel para pintura nº 16; 

1 caixa de tinta guache com 6 cores, potes de 15ml. 

1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores. 

1 apontador 

2 lápis 2B 

02 borrachas 

01 tubo de cola de 110g 

 

Kit Escolar 4º e 5º anos contendo: 

1 caderno de desenho capa dura grande tipo brochura; 

1 cadernos de uma matéria capa dura e sem estampa, tipo brochura de 48 folhas 

1 caderno de caligrafia tipo brochura, capa dura, 48 folhas 

1 caderno 10 matérias capa motivo masculino e feminino 

1 pincel para pintura nº 16; 

1 caixa de tinta guache com 6 cores, potes de 15ml. 

1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores. 

1 apontador 

2 lápis 2B 

02 borrachas 

01 tubo de cola de 110g 

 

 


