VEJA A IMAGEM.
O QUE ACONTECEU
COM RAFAEL JÁ
ACONTECEU COM
VOCÊ? CONVERSE
COM OS COLEGAS E
A PROFESSORA
SOBRE O ASSUNTO.

– FILHO, VAMOS OLHAR O PREÇO DAS OUTRAS
MOCHILAS. VEJA QUANTAS OPÇÕES TEMOS AQUI.
ALGUMA DELAS ESTÁ NA PROMOÇÃO?
– MAS, MÃE! O COMERCIAL DIZ QUE “ESTA É A MOCHILA
QUE TODA CRIANÇA PRECISA TER”.
– NÃO É BEM ASSIM, RAFAEL. ANTES DE COMPRAR
ALGO, PRECISAMOS PENSAR BEM. POR EXEMPLO, ESSA
MOCHILA TEM ESPAÇO PARA GARRAFINHA DE ÁGUA?

15

AS CRIANÇAS ESTAVAM
JUNTANDO DINHEIRO
PARA FAZER UMA FESTA
EM UM ORFANATO.
O QUE VOCÊ ACHA DE
SEGUIR O EXEMPLO
E FAZER UM ATO DE
BONDADE? VOCÊ PODE
DOAR BRINQUEDOS,
ROUPAS, DINHEIRO,
ALIMENTOS OU
SIMPLESMENTE BRINCAR
COM UM AMIGUINHO
QUE ESTÁ TRISTE.

2. QUANDO O ASSUNTO É ECONOMIZAR, C
CADA CENTAVO É
IMPORTANTE. RAFAEL NÃO FOI CUIDADOSO E ACABOU PERDENDO O
TROCO D
DO LANCHE. ENCONTRE AS 7 MOEDINHAS PERDIDAS.
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RECORTE O JOGO DA MEMÓRIA DA PÁGINA 63. CHAME UM AMIGO PARA
BRINCAR COM VOCÊ E APRENDER MAIS SOBRE ECONOMIA DOMÉSTICA.

EM CASA, O PAPAI, A MAMÃE, BIANCA E RAFAEL COMEÇARAM
A CONVERSAR SOBRE O QUE PODERIAM FAZER PARA JUNTAR
DINHEIRO E REALIZAR O “PEDAL TOTAL”, NOME QUE AS
CRIANÇAS DERAM AO PROJETO EM FAMÍLIA.
ENTÃO, ESCOLHERAM UMA CAIXA PARA GUARDAR O DINHEIRO
QUE JUNTASSEM.
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– Quantos reais vamos precisar
juntar, mãe? – Bianca perguntou.
– Vamos precisar de dólares, filha.
Esse é o dinheiro usado nos Estados
Unidos.
Tio André abriu a carteira e mostrou
uma nota de um dólar que ele tinha.
– Olha só como a nota é!

Antes de comprar
qualquer coisa, pense:
Preciso desse produto agora?
Tenho dinheiro para comprar?
O preço está realmente bom?

17

JOGO DA HONESTIDADE
SAÍDA

Você admite
quando erra.
Parabéns!
Jogue outra
vez.

1

16

4

Você recebeu
o troco a mais
e não quer
devolver.
Volte 1 casa.

3

5

Você recebeu
o troco a mais
e devolveu.
Avance 1 casa.

2

15

6
7

8

14
9
Alguém deixou cair
dinheiro da carteira.
Avance 3 casas
para devolver.

Você pagou por um suco,
mas o funcionário se
confundiu e deu dois.
O que você vai fazer?
Fique uma rodada sem
jogar enquanto pensa.

12
11

13

Você sempre
diz a verdade.
Parabéns!
Jogue outra vez.

Depois de fazer as contas, estava na hora de comprar as
bicicletas. A família foi até a loja em que já haviam feito o orçamento.
– Como vocês estão pagando à vista, receberão um desconto –
avisou o vendedor.
– O que é isso, mãe? – Bianca cochichou.
A mãe explicou que eles pagariam um pouco menos pelas
bicicletas, já que estavam pagando tudo de uma só vez.
– Oba! – Rafael e Bianca comemoraram.

Em alguns
momentos, que tal
trocar o carro pela
bicicleta? Além
de economizar
combustível, você
polui menos o
meio ambiente e
ainda cuida da sua
saúde.
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Os dias foram passando, e a viagem estava cada vez mais
próxima. Na quarta-feira à noite, Dona Eliane começou a preparar
alguns lanches para comerem na estrada:
– Depois que vocês terminarem de dobrar as roupas que vão
colocar na mala, me ajudem a lavar essas maçãs.

30,00

Assinale o caminho mais econômico que a família de Rafael e Bianca tem
que percorrer para chegar à casa dos avós: A ( ) B ( )

A

155,00
12,00

28,50

B

25,60

25,00

15,00

6,50
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14,00

10,50

Algum tempo depois, o entregador de pizza
chegou. O vovô atendeu a porta e levou o cartão.
– Crédito ou débito? – perguntou o rapaz.
– É débito – respondeu o vovô.
Depois, as crianças notaram que o vovô escreveu
alguma coisa em um caderninho.
– O que é isso? – Bianca perguntou.
– Aqui eu anoto todos os gastos do dia a dia.
Olha só – respondeu abrindo a caderneta.
O Sr. Fernando comentou:
– Também fazemos isso lá em casa, Bia. Mas a
mamãe e eu usamos um aplicativo do celular.
– Mas pra que isso? – Rafa quis saber.
– É muito importante anotar os gastos, para fazer
um controle financeiro.
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Observe as tabelas e veja como Rafael e Bianca gastaram o dinheiro que
receberam da vovó. Depois, responda às questões.
Bianca comprou:
Mercadoria

Rafael comprou:

Preço

Mercadoria

R$ 16,00

Preço
R$ 14,00

Água

R$ 7,50

R$ 1,50

Água

R$ 1,50

Água

R$ 0,75

Água

Água

Água

Águ
a

(cada)

Águ
a

Água

Águ
a

(cada)

R$ 0,75
(cada)

R$ 3,00

R$ 3,00

Água

Água

R$ 2,00
Água

(cada)

Água

Sobrou:

Água

R$ 2,00
Água

(cada)

Água

Sobrou:

Água

1. Quanto Bianca recebeu da vovó? _______________________________________
2. Quanto Rafael recebeu da vovó? ______________________________________
3. Quanto um conseguiu economizar a mais que o outro? _________________
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Rafa correu para o quarto. Pouco tempo depois, voltou com um
pote na mão.
– Eu gosto da ideia de estudar violão, mas acho que vou precisar
juntar mais dinheiro – disse enquanto chacoalhava as moedas.
Aproveitando o assunto, e que a família estava reunida, o pai disse:
– Eu tenho uma notícia para dar que talvez ajude você, filho –
falou olhando primeiro para Rafa e, logo em seguida, para Bia.

Mesada:
Dinheiro dado
uma vez por mês
(geralmente dos pais
para os filhos), para
gastos e reservas
pessoais.
Quinzenada:
Dinheiro dado a
cada quinze dias.
Semanada:
Dinheiro dado
semanalmente.

12

Todos ficaram quietos. Rafa e Bia olhavam para o pai.
– E agora? – Bia falou, interrompendo o silêncio de todos.
– Vamos ter que sair da escola?
– Eu vou ter que parar as aulas de violão? – perguntou Rafa.
O pai explicou:
– Não fiquem preocupados. Além do salário da mamãe, temos
uma reserva de emergência, e com ela vamos nos organizando até
que eu consiga um novo emprego.

Ter uma reserva de emergência
é a melhor maneira de estar
preparado para imprevistos com a
saúde, problemas com o carro ou
até a perda de um emprego. Essa
reserva não deve ser usada com
viagens ou presentes.
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– Acho que conseguimos economizar com essas compras, não é,
mãe? – falou Rafa ao saírem do supermercado.
– Foi sim, filho. Nosso próximo passo agora é encontrar maneiras
de ter uma renda extra. Enquanto o papai não estiver em um novo
emprego, vamos precisar de outras formas de aumentar nossas
receitas.
Ao chegarem em casa, Sr. Fernando tinha uma novidade para contar:
– Encontrei uma maneira de ganhar um dinheiro extra: vou dar uma
consultoria para uma grande empresa de agricultura.
Que notícia boa! Esse ainda não era um emprego fixo, era um “bico”,
como explicou o pai, mas já iria ajudar nas despesas daquele mês.
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