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Instruções

   Um livro jogo onde você escolhe a sequência
da história.  

 

- Este livro permite ser jogado pelo
computador, tablet, celular.

- Ou pode ser impresso. Use papel grosso e
imprima 4 páginas em 1, recorte cada

carta/página.
 

- O jogo é individual, mas para enriquecer,
jogue paralelamente com mais pessoas. 
- Não mostre as suas escolhas enquanto

estiver jogando/lendo.
- Ao término  compartilhe o final com os

outros.
 

- Este jogo é você quem escolhe as
sequências da história conforme as situações

possíveis vão surgindo.
Para isso tome uma das decisões que são

apresentadas.
- Basta ir para a carta (nº carta = nº página)

correspondente à alternativa escolhida.
- Seu desenvolvimento é intuitivo.

 
- Fique atento que para cada decisão
escolhida haverá um final diferente.

 



Introdução

  Eu ganho todo mês R$1.000,00. Uma parte é
mesada e outra parte porque trabalho na
lojinha do meu pai. Hoje foi o dia que recebi

essa grana toda. 
 

Todo mês gasto com lanches, transporte,
baladas R$ 800,00. Guardo todo mês R$
100,00 porque quero trocar de celular. E

ainda sobra R$ 100,00 para eventuais gastos.
 

Este mês vai ter uma festa de aniversário do
meu melhor amigo, vai ser um festão.

Preciso comprar um presente para ele. Vou
usar esses R$ 100,00 que deixei reservado.

 
Mas com que roupa eu vou? Preciso

impressionar a galera e as garotas. Vou
inaugurar meu tênis que comprei no mês

passado, vai ser um show. Só preciso de uma
camisa bem da hora e o look vai ficar de

arrasar. Só tenho camisetas. 
 

Minha mãe me deu R$ 80,00 para comprar
essa camisa, vou ralar para achar uma nesse

valor.



1ª rodada

Vou ao shopping comprar um presente de
aniversário e a camisa.

Meu amigo adora basquete. Acho que ele vai
gostar de ganhar alguma coisa do Lakers. Vou

na loja esportiva procurar por lá.
 

Chegando à loja vejo na vitrine um tênis super
incrível. Todo branco, o solado com nova

tecnologia, e foi inteiramente feito com pet
reciclado. 

Nossa minha mãe vai ficar orgulhosa quando
souber que eu estou usando um produto feito

com produto reciclado. E a loja aceita
parcelamento, dá para pagar em 8 vezes,

cada parcela é exatamente o valor que deixo
reservado todo mês. 

 
Compro ou não? O que eu faço?

 
 
 

Eu vou comprar------- vá para a página 5
Não vou comprar--------vá para página  6
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2ª rodada

 Este tênis é tão lindo. Vou conseguir
impressionar muitas pessoas, e ninguém vai

poder me questionar, afinal estou comprando
um produto sustentável e ajudando a

natureza retirando garrafas pet do meio
ambiente.

 
Mas eu fui até esta loja procurar o presente

de aniversário de meu amigo, mas aqui não
tem nada do Lakers, que pena. Faço o

crediário. A primeira parcela é avista, e já
paguei. Ainda vou ter que pagar mais algumas
parcelas de 100,00 por alguns meses, não vou
ter sobra de dinheiro. Terei que economizar.

 
Saio da loja e continuo andando pelo shopping

quando me dei conta que gastei o valor do
presente com o tênis, puxa e agora, o que eu
faço? Pelo menos ainda tenho os R$ 80,00 de

minha mãe.
 

Continuo andando pelo
shopping=============vá para página 7
Volto para casa e penso depois o que

fazer====== vá para a página 8
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2ª rodada

 A tentação é muito grande, mas pensando
melhor, chego à conclusão que comprar não é

a melhor decisão. Já tenho um bom tênis,
outro que dá para o gasto e outro para a

escola. 
Neste momento preciso de outra coisa, uma

camisa mais bacana e um presente para o meu
amigo. E ainda estou juntando para trocar de

celular; Estes são os meus objetivos. Vou
focar neles e não mudar o meu sonho, o meu

objetivo.
 

Vou continuar pelo shopping procurar
exatamente o que vim comprar.

 
 
 
 
 
 
 

Vá para a página 9
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3ª rodada

 Agora gastei os 100,00 que eram para o
presente, com um tênis para mim. 

 
Pelo menos ainda tenho os $80,00 que minha

mãe me deu. 
 

Vou ter que achar um presente neste valor.
 

Vou continuar aqui no shopping para ver se
acho algo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vá para a página 10
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3ª rodada

 Chego em casa, de um lado superfeliz pelo
tênis que eu comprei que vai ser um show e
por outro lado fico mau por ter gastado um
dinheiro que era para comprar um presente

para meu amigo. E agora, não posso chegar na
festa de mão vazias.

Minha mãe me dá uma super bronca, afinal eu
já tenho 3 tênis, e o fato dele ser de material
reciclado não muda nada, afinal, eu já tenho o
necessário. Ela disse que é para eu voltar lá e

trocar pelo presente do meu amigo.
Mas eu quero o tênis, ele é tudo o que eu

sempre sonhei. Eu posso comprar o presente
com o dinheiro que estou guardando para

trocar de celular, para isso vou ter que adiar
o plano de trocá-lo. 
Puxa o que eu faço?

Uso o dinheiro que guardei para o celular e
compro o presente e a camisa ou volto à loja
e troco o tênis e guardo os $80,00 da minha

mãe?
 
 

Usa o dinheiro do celular vá para a página 11
Troca o tênis e guarda os 80, vá para a

página 12
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3ª rodada

Que legal achei um pôster do time de
basquete que ele adora e uma camisa bem

legal e com preço bom. Negociei o valor
porque estou pagando à vista.

 
Por isso sobrou até dinheiro.

 
Nossa o que eu posso fazer, vou comprar um

chocolate para minha mãe afinal ela me
ajudou para comprar a camisa.

 
Ah, mas eu poderia guardar esse resto e
juntar com o que já tenho poupado para

trocar o celular.
 
 
 
 
 
 
 

Guardar o dinheiro vá para a página 13
Compro chocolate vá para a página 14
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4ª rodada

 
Que legal achei um pôster que meu amigo vai
gostar, é do time de basquete que ele é fã.

Tive que usar o dinheiro da camisa.
 

Pena que fiquei sem camisa, mas tudo bem eu
vou com o que tenho, o tênis novo já vai

chamar atenção. E nos meses seguintes vou
ter que economizar para pagar as

prestações. É só não vir nenhum imprevisto.
 
 

Volto para casa com tênis, um presente e um
crediário para pagar. Mas ainda tenho o

dinheiro que reservei para comprar um novo
celular.

 
 
 

Vá para a ficha 15
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4ª rodada

Quer saber, vou usar o dinheiro que eu já tinha
guardado do celular, meu amigo não pode

ficar sem presente, eu quero muito o tênis e o
celular pode aguentar mais um tempinho. Nos
próximos meses vou ter que economizar para

pagar a prestação, é só não vir nenhum
imprevisto.

 
Vou ao shopping, acho um pôster e uma

camisa. Ele vai adorar o pôster é do time que
ele adora e a camisa com o tênis novo vai ser

um show. 
 
 

Volto para casa com tênis, um presente, uma
camisa, um crediário para pagar e sem

grana.
 
 

Vá para a página 16
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4ª rodada

Vou fazer o que minha mãe disse. Vou voltar à
loja e trocar o tênis por um presente para o
meu amigo. Vai que acontece alguma coisa e

eu preciso da grana.
Volto à loja e consigo devolver o tênis, nossa
que difícil foi tomar esta decisão, mas tenho

que ser prudente e saber esperar. Porém não
consigo o valor de volta. Vou ficar com

Crédito nesta loja.
Ou seja, vou ter que achar aqui mesmo um

presente.
Achei! Um casaco muito legal mesmo. É a cara
do meu amigo. Só falta algo para mim. Depois
de procurar muito acho uma camiseta bem
top. Sobra um crédito na loja e as parcelas
vou ter que continuar a pagar. Acho que vou

comprar bastante coisa esportiva nos
próximos meses. Pelo menos tenho os R$
80,00 de minha mãe. Vou guardar como

reserva de emergência ou para juntar com o
dinheiro para o celular.

Volto para casa com um presente, uma
camiseta, um crediário para pagar e com

$80,00 mais a minha grana guardada.
 

Vá para a página 17
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4ª rodada

Vou é guardar o que sobrou. E juntar com o
que estou guardando para trocar de celular. 
Com isso vou conseguir trocar mais cedo ou

comprar um modelo melhor. 
 

Ainda posso guardar para usar como reserva.
 
 

Volto para casa com um presente, uma
camisa, sem crediário para pagar, com uns

trocados no bolso e ainda tenho o meu
dinheiro guardado.

 
 
 

Vá para a página 18
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4ª rodada

Minha mãe adora chocolate. Ela vai gostar. 
 

Afinal ela sempre me ajuda e incentiva a
guardar uma parte para conseguir conquistar

meus sonhos.
 

Afinal, a camisa não era assim tão necessária,
mas ela me deu a grana mesmo assim.

 
 

Volto para casa com um presente, uma
camisa, sem crediário para pagar, um

presentinho para minha mãe e ainda tenho o
meu dinheiro guardado.

 
 
 

Vá para a página 19
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5ª rodada

 1º FINAL
Durante a semana aconteceu algo que eu não
contava. Meu celular quebrou de vez, nem liga.

Não sei o que fazer. 
Já estou endividado, pois parcelei a compra

do tênis. Infelizmente a reserva para
comprar um celular novo ainda não é o

suficiente.
Mas pelo menos dá para usar o pouco desta

reserva para consertar o celular. Vou ter que
começar a juntar do zero para um novo.

 
 

Resultado 
Estou com um tênis que é meu sonho

(tudo bem que eu não precisava), sem
uma camisa legal que eu precisava, mas
pelo menos um presente bacana para
meu amigo e meu celular consertado,

mas que ficou mais ou menos. Espero que
ele aguente até ter dinheiro suficiente
para um novo. E o pior que ainda tenho
uma prestação para pagar, ou seja, os

próximos meses serão de aperto.
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5ª rodada

 2º FINAL
Durante a semana aconteceu algo que eu não
contava. Meu celular quebrou de vez, nem liga.

Não sei o que fazer. 
Já estou endividado, pois parcelei a compra
do tênis, não tenho mais nenhuma reserva,

nem para comprar um celular e muito menos
para mandar consertar o meu.

 
 
 

Resultado 
Estou com um tênis que é meu sonho,
tudo bem que eu não precisava, uma

camisa legal que eu precisava, um
presente bacana e só que sem celular e

ainda uma prestação para ficar
pagando nos próximos meses. Não tenho
margem para juntar dinheiro e arrumar
o celular. Os próximos meses serão de

aperto.
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5ª rodada

 3º FINAL
Durante a semana aconteceu algo que eu não
contava. Meu celular quebrou de vez, nem liga.

Não sei o que fazer. 
Já estou endividado, pois parcelei a compra

do tênis. Infelizmente a reserva para
comprar um celular novo ainda não é o

suficiente.
Pelo menos guardei os R$80,00 da minha mãe

vai servir para emergência. Não gastei o
dinheiro que tinha reservado para comprar

um novo. Vou usar ele para consertar.
 
 

Resultado 
Tenho um presente bacana, uma

camiseta que vou usar bastante pois
precisava e meu celular consertado, mas
que ficou mais ou menos. Espero que ele
aguente até juntar dinheiro de novo. E

ainda tenho uma prestação para pagar,
ou seja, os próximos meses serão de

aperto. Pelo menos tenho R$ 80,00 para
urgências.
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5ª rodada

 4º FINAL
Durante a semana aconteceu algo que eu não
contava. Meu celular quebrou de vez, nem liga.

Não sei o que fazer. 
Nossa! Ainda bem que não comprei aquele

tênis e guardei o que sobrou. Ufa, só falta um
pouquinho para completar o valor do celular

novo.
Minha mãe resolveu me emprestar esse valor
que faltava. Em troca vou ter que vender os

bolos dela e fico com a comissão. 
Ela me disse que como eu soube lidar com o

dinheiro eu mereço.
Em um mês consigo juntar o valor e devolver a

ela. E já começo a juntar para comprar o
tênis.

 
 

Resultado 
Vou usar o tênis que já tinha que é bom

(mas ainda vou querer aquele, só vou
esperar juntar o dinheiro assim como eu
fiz com o celular, vai que até lá ele está

mais  barato  porque  não  é  mais 
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5ª rodada

 
 lançamento). Tenho um presente legal, e
uma camisa. Um celular novo. Não estou
enrolado como o dinheiro, só vou ter que
trabalhar mais um pouquinho. Mas mês
que vem já resolvo e começo a juntar

para o tênis. 
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5ª rodada

 5º FINAL
Durante a semana aconteceu algo que eu não
contava. Meu celular quebrou de vez, nem liga.

Não sei o que fazer. 
Nossa! Ainda bem que não comprei aquele

tênis, pena que gastei o que tinha sobrado. 
Mas com o que eu tinha juntado não faltava

muito para comprar um novo, minha mãe
resolveu me emprestar o restante. Em troca
vou ter que vender os bolos dela e fico com a

comissão. 
Ela me disse que como eu soube lidar com o

dinheiro eu mereço.
Vou levar 2 meses, mas tudo bem. Melhor do

que ficar sem celular. E daqui a 2 meses
começo a juntar dinheiro para comprar o

tênis .
 
 

Resultado 
Tenho um tênis que já tinha que é bom
(mas ainda vou querer aquele, só vou

esperar juntar o dinheiro assim como eu
fiz com o celular, vai que até lá ele está 
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5ª rodada

 
 mais barato porque não é mais

lançamento). Tenho um presente legal, e
uma camisa. Um celular novo. Não estou
enrolado como o dinheiro, só vou ter que

trabalhar mais um pouquinho. Em dois
meses já resolvo e no outro já começo a

juntar para o tênis. 
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Meu novo final foi: 

1) Qual final você imaginou quando tomou a primeira
decisão lá na 1ª Rodada, entre comprar ou não o tênis?

2) E no decorrer do desenvolvimento da história,
durante as suas escolhas você imaginava que chegaria a
este final? Por quê? 

3) Agora que terminou a jogo/leitura qual
decisão/escolha tomada ao longo da história você
gostaria de mudar? Justifique.

4) Volte para este ponto que gostaria de mudar e
refaça a sua escolha e leia/jogue novamente:

FINALIZAÇÃO
Anote aqui em qual final da história você chegou:
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Responda individualmente:

Meu novo final foi:

5) Agora que você leu/jogou novamente, você está
satisfeito com este novo final? Justifique.

6) Você sente que poderia mudar mais escolhas que fez?
Se sim, então aproveite e volte ao ponto que gostaria de
mudar e leia/jogue novamente.



Um recado!!!
Apoie nossa imparcialidade e gratuidade de
conteúdo assim como do nosso processo criativo
dos materiais diádicos, como por exemplo este
jogo/ivro.

Faça uma doação, é com este dinheiro que vamos
continuar publicando materiais como estes para
que você possa aprender e ensinar Educação
Financeira.

CONTRIBUA COM
QUALQUER VALOR

C H A V E  P I X
6 9 9 4 4 1 3 7 - 8 7 2 A - 4 4 1 A -

8 7 6 D - 0 B F 0 0 1 4 8 0 1 5 0

Este material é gratuito.
Apoie nossa imparcialidade e gratuidade de conteúdo e

material didático assim como do nosso processo criativo.
Faça uma doação única e contribua para a continuidade do

nosso trabalho.
 

MEU TESOURO

C A D E
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