
 
E a ANABB quer presentear você. Receba grátis um livro infantil de
educação financeira, para presentear quem você quiser. Basta preencher o formulário 
abaixo e enviar pelos Correios. Não é necessário selar.

É um conjunto amplo de orientações e esclarecimentos sobre posturas e atitudes adequadas no planejamento 
e no uso dos recursos financeiros pessoais.  Informe-se. É útil e necessária para crianças e adultos. 

Mesada é um ótimo instrumento de educação financeira. Mas tem de ser levada a sério pelos pais. 
Evite adiantar ou atrasar. Deixe claro o que pode e o que não deve ser feito com o dinheiro. Estimule a criança a 
poupar uma parte regularmente. Acompanhe-a. Oriente-a. Leve a mesada a sério você também.

Mas o que é educação financeira?

Você sabia que mesada é coisa séria?
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Faça diferença no 
futuro das crianças.

Informações do associado: (preencher com letra de forma)

 

Matrícula:                                                Nome:

E-mail:                                                                Telefone: (          )
 
Informações da criança que será presenteada:

Nome:                                                                  

Parentesco:        Nascimento:

Endereço:                                                            

Cidade:       UF:           CEP:

 Caso queira indicar outra criança para também receber um livro de presente,
reproduza este formulário ou acesse o site da ANABB (www.anabb.org.br),

 imprima o formulário, preencha e envie para a ANABB.
 

Você autoriza o envio de e-mails pela ANABB e por suas coligadas?  (    ) Sim     (    )Não 

Promoção Mês das Crianças com Educação Financeira

No dia das crianças, 
pense no presente e dê brinquedos. 
Pense no futuro e ofereça livros.

EDUCAÇÃO

FINANCEIRA

-



DIA DA POUPANÇA
OUTUBRO

31 No dia 31 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Poupança, 

estabelecido durante um congresso de Economia, em 1924, na Itália. E em 

1933 o Brasil oficializou o mesmo dia como o Dia Nacional da Poupança.
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Ajude o menino a achar 

o caminho do cofrinho.

Recorte aqui

Apesar de o  dia 31 de outubro ser "O DIA DA POUPANÇA", 
lembre-se de poupar um pouquinho todos os dias.
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Quem você acha que é mais feliz?
Uma criança que tem brinquedos, mas não tem amigos; uma criança que tem amigos, 
mas não tem brinquedos; ou uma criança que tem brinquedos e amigos para brincar?
Fácil essa, não é mesmo? Pois é. Todo mundo gosta de ter dinheiro para comprar coisas
que deseja. Isso é bom. Mas, além dos bens materiais que a gente deve saber valorizar, 
é importante ficar atento a outras riquezas da vida que não se pode comprar com o dinheiro. 
Amizade e saúde estão entre elas. O amor da família e o respeito das pessoas também.
Dinheiro é importante, claro! Mas não é o mais importante, certo?

É melhor você se sentar para responder a esta.

ANABB quer dizer Associação Nacional dos Funcionários...

Horizontais

1 - Oposto de caro

2 - A base da riqueza é fazer...

3 - Quem tem muito dinheiro é...

4 - Primeiro tipo de moeda 

5 - Dinheiro mais usado no mundo

6 - Onde se guardam moedas

7 - Dinheiro de metal

8 - Dinheiro que as crianças recebem

9 - Quem trabalha recebe...

Verticais

1 - Tem mais de 200 anos

2 - Fábula: A cigarra e a...

3 - Dinheiro do Brasil

4 - Dinheiro aplicado rende...

5 - “Rico”, em inglês

6 - Dinheiro de países europeus

7 - Metal precioso

da Poltrona da Argentina    do Sofá do Paraguai

da Cadeira da Bolívia             da Banqueta do Chile

Os bancos são instituições importantes para a sociedade. Nos bancos, as pessoas e as 
empresas podem depositar seu dinheiro com segurança, fazer investimentos, pagar 
contas, pedir empréstimos. Tudo muito fácil. Os bancos investem em tecnologia e na 
melhoria do atendimento para conquistar clientes como a gente. 

E sabe qual é a mercadoria dos bancos?

Dinheiro. Legal, né?! 

E você sabe para que servem os bancos?



Antigamente, os europeus guardavam suas economias em potes feitos de 
uma argila laranja, que em inglês se denomina “pygg” e chamavam esses 
potes de “pyggy banks”. No século XIX, quando operários que fabricavam 
esses cofres receberam pedidos para produção de “pyggy banks”, 
houve um mal-entendido e eles entenderam que deveriam fazer 
cofrinhos em forma de porco, que em inglês se escreve “pig”. 
Os cofrinhos de porquinho agradaram, principalmente, as crianças. 
Assim surgiu o cofre de porquinho. Com o tempo, passou a ser o 
símbolo da poupança. Viu só! De uma pequena confusão, surgiu uma das 
mais simpáticas tradições, a dos cofrinhos de porquinho.

Dicas de leitura: as fábulas "A galinha dos ovos de ouro" e "A cigarra e a formiga" 
são muito legais! E, ao enviar o formulário preenchido, você vai receber de presente da 

ANABB o livro  "Zequinha e a porquinha Poupança". 
Você vai aprender muito com todos eles.

Origem dos cofrinhos de porquinho

Ha! Ha! Está bem! 
Vou ensinar como se faz.

Não desperdice nenhum centavo. 
Lembre-se de que de grão em grão a 

galinha enche o papo. Comece 
guardando R$ 1, até juntar R$ 10, 

depois R$ 100, depois R$ 1.000 e um 
dia você chegará a R$ 1 milhão. 

Seja perseverante!

Vovô, você me ajuda a 
juntar R$ 1 milhão?

Produção:Apoio:

www.maisativos.com.br
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Encarte especial Mês das Crianças

Jornal Ação Nº 208

Quem despreza pequenos valores 
não consegue juntar grandes fortunas. 

Valorize cada moedinha. Juntas, elas 
podem formar um tesouro.

Existem roupas, tênis e acessórios tão 
bons quanto os de marcas da moda, 
mas que custam mais barato. Moral 

da história: você pode andar com uma 
calça de marca e o bolso vazio ou com 

uma boa calça menos famosa, mas com 
o bolso cheio. A escolha é sua!

Do mesmo lugar de onde sai o dinheiro para 
comprar seus brinquedos e roupas sai também o dinheiro 
para pagar outras contas da casa? Ajude a economizar em 

casa e pode sobrar mais para você. Comece economizando 
água e luz. A natureza também agradece. 

E você, 
já tem seu 
cofrinho?

Agora que você está ficando fera em finanças, quem 
sabe não rola um aumentinho na mesada...


