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A ideia deste material é incentivar a Educação Financeira, pois acreditamos ser possível introduzir este conhecimento desde a infância e, quanto mais cedo se aprender
a lidar com o dinheiro, melhor será a sua relação com ele.
Educação Financeira é uma necessidade e nos dias
atuais, mais que nunca, se faz necessário este aprendizado, para que os comportamentos de consumo e endividamento possam ser mensurados. Crianças aprendem rápido
e podem ser agentes de mudança em seus lares.
E, se praticar e levar isso no seu dia a dia, assim como
o Procôncio, irá conquistar muitos sonhos, basta ter disciplina e empenho!
Esse é o primeiro passo para realizar seus sonhos:
economizar.
Quando possuímos nosso próprio dinheirinho nos tornamos independentes felizes.
Lembre-se: você possui o condão do seu futuro.
Seja feliz!
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INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, todos entendem a importância da
Educação Financeira. Seja nos lares, nas escolas, no
dia a dia, este é um tema que tem alcançado várias
classes sociais. Entretanto, ainda existem alguns grupos nos quais o assunto não é tão comentando ou ensinado como deveria: o infantil.
Nesta cartilha, iremos destacar a importância de
saber lidar com o dinheiro através das descobertas
de um garotinho, o Procôncio, e aprender sobre como
economizar.
Procôncio é um menino muito educado, inteligente
e dedicado, que aprendeu a cuidar e proteger de seu
dinheirinho, que é recebido mês a mês, através de uma
mesada.
Um livro educativo e que de maneira muito intuitiva, pretende transformar os leitores-mirins em adultos responsáveis e equilibrados financeiramente, afinal
estão aprendendo a Educação Financeira desde cedo.
Faça como o Procôncio: aprenda a lidar com o
dinheiro e ajude a todos que puder a administrá-lo.
Quem divide o conhecimento, multiplica a sabedoria.
Bora aprender com o Procôncio!
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Este é o Procôncio, um garotinho lindo, muito inteligente, esperto
e curioso. Ele tem apenas sete aninhos, adora jogar futebol e sonha em conhecer a Disney.
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Procôncio chegou
em casa, gritando, todo feliz!

− O que foi, menino? −
perguntou Dona Vera,
sem tirar os olhos dos
papéis à sua frente.
Com a calculadora na
mão, fazia as contas
de casa.
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não poderá comprar.
Só no final do ano.

Procôncio ficou triste, pois ainda estavam no
mês de setembro..., mas percebendo o olhar
preocupado da mãe, saiu quietinho e decidou
ajudar.

Seus pais eram autônomos,
não possuíam uma renda fixa,
trabalhavam muito, e estavam sempre no vermelho...

Nunca conseguiam sair para almoçar fora, viajar ou
comprar presentes.
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Na escola, Procôncio tinha aula de
educação financeira com o professor
Alex e decidiu pedir sua ajuda para
aprender a lidar com o dinheiro.

Educação Financeira

− Tio Alex, desejo ajudar meus
pais. Eles nunca têm dinheiro
para nada, nem para comprar
uma chuteira para mim. Queria
ter uma fórmula mágica para
fazer dinheiro cair do céu!

Chegou Procôncio no dia seguinte, todo
esbaforido.
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Os dois riram da ideia maluca do menino.
Tio Alex, então, lhe disse que dinheiro não caía
do céu mesmo e começou a contar a Procôncio
como tinha surgido o dinheiro.

Educação Financeira
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No início, não existia o dinheiro. As
pessoas faziam escambo, ou seja,
trocavam mercadorias ou serviços e
até faziam pagamentos de salários.

Exemplo: uma pessoa tinha farinha e a
outra tinha leite. Então elas trocavam os
produtos entre si.

No caso dos serviços, se um era marceneiro e o outro ferreiro, eles trocavam
os serviços de um pelo do outro.
Até salários eram pagos em forma de mercadorias... Uma pessoa podia trabalhar em troca de casa e alimentos. Durante séculos foi assim, até surgirem as
moedas.
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Procôncio, as moedas de
metal representavam valores e foi o meio mais
simples que criaram para
facilitar a troca entre as
pessoas.

Os pagamentos foram se modernizando e, atualmente, existem várias formas de fazer pagamentos: cheque, cartão de débito, crédito, pix...
Até uma nova moeda chamada bitcoin chegou,
mas isso é papo para o futuro.

— No Brasil, a primeira moeda que
surgiu foi a Real, assim como é hoje, e
sua função era facilitar a comercialização de produtos e serviços.

Tio Alex diz que aprendeu
estudando muito e que agora quer compartilhar o seu
conhecimento para ajudar
outras pessoas.

— Nossa! Como você conheceu a
história do dinheiro, tio Alex?

— Gostaria de aprender,
porque tenho muitos sonhos e queria realizá-los,
mas sem dinheiro não dá...

No outro dia, Tio Alex começou a ensinar Procôncio e seus amiguinhos sobre educação financeira e
como eles poderiam cuidar melhor do seu dinheirinho para realizar seus sonhos. Começariam aprendendo a cuidar de suas próprias mesadas.
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Tio Alex perguntou o que eles faziam com o dinheiro da mesada.
A resposta foi quase unânime.

COMPRAMOS
DOCES!

— Então, vou ensinar a vocês sobre
os cofrinhos da alegria. Trouxe 4
cofrinhos para a aula de hoje. Estes
cofrinhos vão ajudá-los na realização dos seus sonhos, com planejamento e disciplina. Quem topa?

OOO

OOO

OOO

OO!

Alguém guarda
dinheiro aqui?
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E todos levantaram as
mãos com
alegria.

O professor pediu um voluntário para dar como exemplo:
Procôncio logo se apresentou.
— Professor, minha
mesada é no valor de
R$ 100,00 por mês.
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— Procôncio, vou
utilizar a sua mesada como exemplo e como ela é
de R$100,00 ao
mês, vamos dividir nos cofrinhos
para você aprender a economizar.

COFRINHO nº 1
Procôncio, o 1º cofre é para realizar
os sonhos mais baratos ou de curto prazo. Guarde nele R$20,00 ao
mês, por 3 meses e você irá realizar
o sonho de comprar a sua chuteira.

Procôncio e os amiguinhos nem piscavam... Todos ansiosos para começar a guardar o dinheiro e ver quem
conseguiria realizar os sonhos primeiro.

Já no 2º cofre é para algo mais caro
e que você não tem tanta pressa.
Guarde nele R$30,00 todo mês e em
6 meses vai poder realizar o sonho
de comprar o seu novo jogo, por
exemplo.

Tio Alex continua a explicação:
Procôncio, o 3º cofre é para realizar
os sonhos mais caros e mais longos.
Você vai guardar no cofre R$45,00
todos os meses, até completar 1 ano e
você com certeza irá realizar o sonho
de levar seus pais para almoçar fora!
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Procôncio, o 4º cofrinho é para guardar
um dinheiro para futuras doações. Guarde
R$5,00 todo mês ou
quanto puder de sua
mesada. No final, com
esse valor você poderá
ajudar em uma causa
social, outra criança
que necessite de algo
ou até um presente
para alguém no Natal.
O que acha da ideia?

Procôncio, muito feliz,
deu um enorme sorriso e
diz: — Tio Alex, eu adoro
ajudar as pessoas e por
isso eu aceito!

Então, daqui a 3 meses já quero ver o resultado do trabalho
de vocês...

Procôncio, após 3 meses, abriu o
seu primeiro cofrinho e conseguiu
realizar a sonho de comprar uma
chuteira.
O mais interessante é que Procôncio adorou compartilhar com
outras pessoas, tudo o que aprendeu.

Dona Vera olhava para seu filho com
orgulho, o menino estava totalmente empenhado em aprender cada vez
mais e, com certeza, Procôncio conseguiria realizar todos os seus sonhos!
Procôncio aprendeu cedo que economizar é uma maneira fácil de realizar
seus sonhos.
Economize!
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O CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR fez aniversário de 31 anos, mas muita gente ainda
o desconhece.
Que tal baixá-lo e ficar por dentro de seus direitos?
Acesse o QR code abaixo e acesse o seu.

13

Labirinto
Ajude Procôncio a encontrar o Professor Alex e o dinheiro.
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Vamos desenhar!
Qual o seu maior sonho?
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