
COMECE AGORA 

MESMO A ENSINAR 

SEU FILHO SOBRE 

DINHEIRO



PARABÉNS!

Vocês tomaram uma decisão importante para o futuro de seus filhos! Este é o primeiro

passo para que eles tenham acesso um conteúdo transformador.

É muito importante que as crianças aprendam desde cedo a lidar com o dinheiro de

maneira correta para futuramente não se tornarem adultos impulsivos e irresponsáveis.

O dinheiro faz parte de nossas vidas e desenvolver inteligência financeira o quanto antes

permite que usufruam melhor do dia a dia, valorizem as coisas realmente essenciais,

superem desafios e aproveitem as oportunidades com mais segurança e conforto.

Sugerimos algumas ações que podem ser implementadas aos poucos e que despertarão

ainda mais a curiosidade para que continuem aprendendo:



Procure envolvê-los nas despesas da casa. Compartilhe

os preços das compras, das contas de consumo e dos planos de

férias da família. Não peça redução ou economia. Faça-os o

perceber a diferença de um mês para o outro apontando as

situações que motivaram as diferenças. Logo estarão economizando

por si só.

No mercado, compare produtos similares e

provoque análise de preços para volumes diferentes de  

produtos.

Estimule, o desejo motivando-os a poupar.

Deem autonomia. Passeios em parques e shoppings são boas oportunidades

para avaliar a evolução e cuidado com o dinheiro. Ofereça pequenas quantias que

permitam troco e deixe-os utilizar a seu modo e não repreendam em caso de erros.

Apenas evidencie. Errar faz parte do aprendizado.



E por último, sugerimos a

adoção de uma mesada. Pode

parecer assustador no início ou

até mesmo
um benefício, mas não é.

Entendam como um recurso de

aprendizagem. Faz parte do

processo e temos certeza que

não gerará impacto financeiro a

vocês e sua família. Esclarecemos

que neste momento a escassez é

mais importante do que a fartura.

Por isso valores módicos, baixos

mesmo, que servirão apenas para

que eles experimentem e

exercitem os ensinamentos.



Para as crianças

será oápice do  

APRENDIZADO



Ao praticar com seu próprio dinheiro, as crianças conseguem  

experimentar várias possibilidades – economizando para um dia de  

passeio, um cinema, um videogame ou priorizando metas e  

entendendo o conceito de gratificação – que, de outra forma,  

pareceriam abstratos ou irrelevantes.



Ok - mas  qual valor?

Vocês podem estar se

perguntando. Aqui deixamos

avaliarpara

frente

cada família

ao

doméstico,

que deve

seu orçamento

mas reforçamos

ser um valor

relativamente baixo. Estimem

o que já entregam a eles (as)

nos dias atuais e a partir de

agora combinem como sendo

uma mesada.



Ok - mas  qual valor?

Além disso, conversar com os

pais dos amigos mais próximos

aos seus filhos pode ser uma

boa alternativa. Vocês

podem  

parecido,

definir um valor  

assim não fica um

valor exorbitante, e também

não frustra a criança com um

valor muito baixo.



O mais importante é o

COMPROMISSO



Periodicidade e o uso do dinheiro

devem ser combinados e respeitados 

pelas duas partes. Combine uma data, 

assim como é  na prática com um salário.

Todo dia  01, ou todo dia 10, adequando 

conforme os hábitos da família.



MAS LEMBRE-SE

Ninguém gosta de receber

atrasado!

O cumprimento das datas faz 

parte do aprendizado. Contamos 

com vocês!



Ao adotar o procedimento

da mesada, é preciso explicar

que aquele valor será

repassado a ela a cada

tantos dias (sugerimos 30

dias) e que ela pode (e deve!)

administrar esse dinheiro e

comprar o que deseja, mas

sempre com as dicas que

aprendeu no curso e a

supervisão de vocês.

Orientações sobre a mesada:

Dar liberdade para usar a

mesada como ela quiser é

fundamental. Com nossas

instruções e sua supervisão

ela irá aprender a usar pelo

método da tentativa e erro. E

que pode e vai errar agora

enquanto é jovem e não mais

tarde quando adulto.



Orientações sobre a mesada:

Também não é recomendável que a

mesada esteja condicionada ao

desempenho escolar.

Boas notas e bom resultado escolar

não devem ser comprados. Da mesma

forma que não deve ser punitivo: “Se

tirar nota vermelha“.

Lembre-se, dinheiro do

lanche e/ou merenda

escolar não deverá ser

incluída na mesada.

Trate-os separadamente.

É importante que a

administração da mesada

seja inteiramente deles.



Notas e educação financeira são

aprendizados distintos e devem

ser tratados de forma isolada.

Mesmo que pareça contraditório

dar mesada quando a criança/

adolescente recebe uma nota

vermelha, neste momento não

deve ser visto dessa forma.

Acreditem, a mesada será

conquistada!



Orientações sobre a mesada:

Evite condicionar a

mesada a hábitos e

atitudes que todos

devem ter. Por  

exemplo, eles não

devem receber  

dinheiro por ajudar a  

mãe ou o pai com 

as  atividades dodia a 

dia.

Ajudar nos afazeres  

domésticos é também  

um ensinamento  

importante que deve  

ser estimulado e  

realizado como  

aprendizado. Não se  

compra.

Deve-se, também,  evitar

que os avós, tios,  

madrinhas e padrinhos  

influenciem  

negativamente neste  

processo, servindo  

como fonte extra de  

renda. Conversem com  

eles e expliquem pelo  

processo de  

aprendizado pelo qual  

estão passando.



A mesada será o ponto de partida para

vários ensinamentos
Mas a maneira que o dinheiro pode ser gasto

deve sempre passar por orientação e

supervisão de vocês pais. Em um passeio no

shopping, por exemplo, não se deve permitr

comprar um sorvete se ainda forem almoçar.

Ou ainda permitir comprar um celular apenas

porque eles guardaram seu dinheirinho. Se

vocês acreditam que ainda não é a hora deles

terem um celular, nada feito.



Estamos orgulhosos

de você, se chegou até aqui é porque está

realmente interessado no assunto!!

Sugerimos que vocês pais continuem a

pesquisar sobre finanças para que este

tema sempre esteja presente nas

conversas em família. Deixamos algumas

orientações, mas sugerimos que reflitam

como estas dicas podem ser

implementadas na casa de cada um, de

maneira tranquila eplanejada.



Agradecemos

pela confiança e oportunidade de iniciar

esta conversa sobre Educação Financeira

para seus filhos. Daqui para frente,

fazemos votos que a família tenha muitos

momentos de aprendizado sobre este

tema tão importante na vida de todas as

pessoas.

Visite nosso Instagram:

@lab.ax




