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Soluções na pág. Soluções na pág. 3939

A sabedoria popular tem várias expressões relacionadas 
com dinheiro. Afinal, ele “não traz felicidade”, mas sem ele “não se  
compram melões”. Faz corresponder o início de cada provérbio ao  
seu respetivo final, e reflete sobre o seu significado. À frente de cada  
um, no círculo verde, coloca “C”, se concordas, e “N”, se não concordas 
com a expressão.

PASSATEMPO

PASSATEMPO

1.1. O dinheiro é que faz...  O dinheiro é que faz...   
2.2. Enquanto há dinheiro...  Enquanto há dinheiro...   
3.3. O dinheiro cega...  O dinheiro cega...   
4.4. Quem perde dinheiro, perde muito; quem perde um amigo,  Quem perde dinheiro, perde muito; quem perde um amigo, 
     perde mais...      perde mais...   
5.5. O dinheiro...  O dinheiro...   
6.6. Não metas dinheiro no saco...  Não metas dinheiro no saco...   
7.7. Dinheiro mal ganho...  Dinheiro mal ganho...   
8.8. Atrás de trabalho...  Atrás de trabalho...   
9.9. O dinheiro é como o tempo...  O dinheiro é como o tempo...   
10.10. A quem é mau dispenseiro...  A quem é mau dispenseiro...   

a)a) ... água o deu, água o levou. ... água o deu, água o levou.
b)b) ... quem perde a alegria, perde tudo. ... quem perde a alegria, perde tudo.
c)c) ... vem o dinheiro com descanso. ... vem o dinheiro com descanso.
d)d) ... não fies o teu dinheiro. ... não fies o teu dinheiro.
e)e) ... há amigos. ... há amigos.
f)f) ... não o percam e chegará. ... não o percam e chegará.
g) g) ... a guerra.... a guerra.
h) h) ... voa.... voa.
i) i) ... sem veres se tem buraco.... sem veres se tem buraco.
j)j) ... a razão. ... a razão.

EXPLORA
EXPLORA

GRUPO
GRUPO

COM OCOM O

Menino, 
este dinheiro 

não chega. Estão aqui 
8,90€ e os gelados 

custam 9,10€.

Será 
que perdeste 

algum? Pensa lá no 
que fizeste desde que 

entrámos no  
Centro. 

NNaquela tarde, depois 
da escola, os 

Amiguinhos foram 
ao Centro Comercial 
com a família do 
Quico. Sempre 
simpáticos, os pais 
deram ao Quico uma 
nota de 20 euros para ele 
oferecer um geladinho a cada 
um dos Amigos. Na gelataria, 
cada Amigo escolheu 
o seu gelado, 
e, depois, o 
Quico pegou 
no dinheiro 
para pagar. E 
foi então que...

Não 
chega?! Mas 

eu tinha 20€... E não 
gastei muito... 

E o Quico 
relembrou o que 
tinha comprado 

e fez as contas:

Carteiras de cromos▸ 2 x 3€ = 6€
Boneco ▸ 4€

Bolinha saltitona ▸ 1€
Pastilha elástica ▸ 0,10€

= 11,10€
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Eu gastei 
mesmo esse dinheiro! 

E agora não dá para vos 
oferecer os gelados.

Eu não 
queria ter gasto tanto. 

Nem percebi!

Então, 
se sabias que era 

para os gelados, por-
que é que gastaste 

noutras coisas?

Pois é, 
Quico. Tu fizeste 

aquilo que um bom 
consumidor não deve 

fazer.

Estou 
ansioso por acabar a 

minha caderneta de cromos. 
E, mesmo ao lado, estava um 

boneco espetacular! A bolinha 
foi só um eurito, na máquina. E 

a pastilha estava mesmo a 
apetecer-me...

Não te 
preocupes, Quico. 

Tenho aqui umas moedas, 
que me sobraram do almoço 

e que iam para o meu 
mealheiro. Eu pago o 

resto.

Depois de comerem o gelado, os Amiguinhos falaram sobre a 
situação. O Quico não se conformava com o que se passara. 

O Bom Consumidor Não compra tudo o que lhe apetece.
 Não se sente ansioso por não ter o 

que quer.
 Não age por impulso nem por apetite.

 Não compra algo só por ser barato.
 E, sobretudo, planeia bem os seus 

gastos.

Plano Semanal da Luísa

Recebe 5€ dos pais:

 fundo solidário: 0,50€

 poupança: 0,50€

 compras: 3€

 imprevistos: 1€  
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