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De acordo com o Índice 'Mochila' do Huntington Bank, em 2015 os
pais pagaram em média mais de um mil por filho em despesas
escolares, taxas e materiais (http://huntington-
ir.com/ne/news/hban072915.htm). O ensino médio pode ter um
custo aproximado de $1500 ao ano, por cada aluno, dependendo
das atividades que ele se envolva.
 
Está claro que a educação pública não sai barato no fim das contas,
então o que um pai com orçamento limitado pode fazer? A primeira
coisa a se fazer é aceitar, e em seguida se organizar e planejar
como irá fazer. Se você é um pai com orçamento limitado, continue
lendo, darei dicas e opções para você também.
 
 

Itens Pelos Quais Você Provavelmente Será
Responsável Na Escola Pública
 
Você talvez se surpreenda ao saber quantas coisas um pai deverá
comprar para cada criança na escola. Muito disso se deve ao menor
financiamento recebido pelas escolas públicas e também aos
avanços tecnológicos e à relutância dos governos locais em
aumentar os impostos para pagar as despesas adicionais.
Livros: Muitas vezes, você precisará pagar taxas para que seu filho
possa usar os livros na escola. Algumas escolas agora têm a opção
de livros eletrônicos que seu filho guardará em um tablet, mas
outras ainda têm livros regulares.
 
Cada distrito e suas respectivas escolas são geralmente muito
diferentes. As taxas podem ser de apenas cem dólares por criança
e, em alguns casos, muito mais. Uma mãe em Indiana relatou gastar



mais de mil dólares em taxas de livros para seus cinco filhos:
http://indianapublicmedia.org/stateimpact/2014/09/24/textbook-fees/
Então, lembre-se, tudo se soma.
 
Uniformes: Muitas escolas públicas exigem que os estudantes
usem seus uniformes. Isso pode se tornar uma despesa adicional
que os pais não estavam planejando, com cada uniforme custando
mais de US $ 100. E seu filho precisará de mais de um para estar
sempre limpo. Mesmo as escolas que não exigem uniformes têm
roupas próprias para que seu filho use na aula de ginástica ou
educação física.
 
Instrumentos: Se seu filho estiver em algum tipo de programa
musical, você será responsável pela compra ou aluguel dos
instrumentos. Dependendo de qual deles seu filho for tocar (que
sem ter aulas não poderá escolher por conta própria), pode custar
milhares ou, em média, US $ 100 por mês para alugar em uma
locadora local.
 
Eletrônicos: Algumas escolas exigem que seu filho tenha um
computador portátil ou um tablet ou ambos. Isso depende de sua
area. Muitas vezes as escolas os fornecem, mas cobram uma taxa
para usá-los. Normalmente, você pode usar o seu próprio caso eles
forem aprovados pela escola. Caso seu filho já possua esses
dispositivos, pergunte se eles podem ser usados assim poderá
evitar essa taxa.
 
Suprimentos Gerais: Hoje, até o ensino médio a maioria dos pais
está sendo solicitada a fornecer suprimentos gerais, como
desinfetante para as mãos, toalhas de papel, materiais de arte,
papel higiênico e muito mais para ajudar a manter a escola suprida
durante o ano todo.
 
Taxas de atividade: Se seu filho estiver envolvido em qualquer tipo
de atividade, mesmo em um dia de campo, é provável que haja uma



taxa envolvida que será paga antecipadamente no início do ano. Em
alguns casos, como banda, futebol, torcida e esses tipos de
atividades, pode custar centenas de dólares por mês por criança
envolvida.
 
Taxas de sala de aula: Certas aulas que têm equipamentos extras,
como aula de ciências, podem exigir uma taxa de sala adicional,
para ajudar a pagar a manutenção da aula e o equipamento
necessário para conduzir a aula corretamente.
 
Taxas de Estacionamento: Se seu filho quiser ir dirigindo para a
escola, será necessário renunciar a algumas centenas de dólares.
Essa realidade também vale para os distritos que não tem um bom
sistema de transporte.
 
Taxas de Transporte: Algumas escolas distritais têm ônibus
próprios, mas cobram dos pais uma taxa mensal para cada criança
que usara o transporte. Essas taxas podem variar de 100 a alguns
mil dólares ao ano, dependendo de onde você more.
 
Taxas de Testes: Para passar em classes de crédito duplo ou
classes de honra e obter crédito universitário por elas, seu filho terá
que pagar uma taxa de teste. Estes variam de $ 100 dólares a
menos por teste de honra. Embora isso não esteja diretamente
relacionado à sua escola, é importante considerar o mais rápido
possível. As provas para ingressar na faculdade não são gratuitas.
Tampouco se candidatar a uma faculdade. Todo mundo tem que
pagar uma taxa para o teste, e todos pagam uma taxa para cada
inscrição na faculdade.
 
Pode ser muito desagradável perceber que a escola pública não é
gratuita. A melhor coisa que você pode fazer é descobrir como a
escola funciona antes de matricular seu filho, para que você esteja
preparado. Você pode ligar para a escola um ano antes perguntar



sobre os custos em relação às coisas em que seu filho quer se
envolver.
 
Não ligue em horários de pico, como no primeiro dia do ano letivo ou
no final do ano letivo. Eles devem ficar felizes em enviar
informações atualizadas, sabendo que provavelmente será mais
caro no ano seguinte. Se você não conseguir obter informações
dessa maneira, peça a amigos com filhos mais velhos para dar
dicas.
 
 

Como Criar Um Orçamento Com Despesas
Escolares Em Mente
 
Depois de saber o que se espera de você como pai de um aluno de
escola pública, será muito mais fácil fazer um orçamento para isso.
Descubra qual foi a lista do ano passado. Entre em contato com
qualquer turma especializada para descobrir as taxas se você não
conseguir obter as informações com a administração da escola.
 
Você precisará saber tudo o que seu filho pode precisar, além dos
extras mencionados anteriormente - como se seu filho estará em
uma banda, esportes, coral ou outras atividades. Qualquer que seja
o valor que você encontrar, multiplique-o por 1,5 para que você ter
uma margem segura de erro, depois multiplique-o por quantos filhos
você terá na escola.
 
Incluindo os itens acima, vamos fazer uma lista das possíveis
despesas para a jornada de seu filho na escola pública.
 

 



Taxas de Atividades
Atividades no contra-horário
Equipamentos Esportivos
Mochilas
Taxas da Banda
Cuidadores para antes e depois da escola
Livros
Taxas sobre Aulas
Vestuário
Computadores
Pastas/ Fichários
Equipamentos em Geral
Translado
Sociedade de Honra
Instrumentos
Almoço
Papéis/ Cadernos
Canetas/Lápis
Fotos
Formatura
Calçados
Taxas Esportistas
Uniformes
Vestibulares
Outros

 



 
São muitas taxas e despesas que serão adicionadas à sua vida
quando seu filho estiver na escola. Se você tem vários filhos, pode
ficar fora de controle. Algumas escolas têm limites de custos para
várias crianças, portanto, verifique se você realmente precisa que
cada um de seus filhos compre suprimentos gerais ou qual pode ser
o limite para pagar as taxas de ônibus.
 
Não tenha medo de pedir descontos. Depois de entender os custos,
é hora de tentar encontrar alternativas baratas, escolhas gratuitas e
maneiras de economizar em seu orçamento já apertado.
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