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O Jorginho tem muitos berlindes. Mas falta-lhe um, que 
o Moedinhas possue.

Moedinhas... 
Moedinhas!!!

Hey!! 
Olá, Jorginho.

Moedinhas,
podes dar-me esse berlinde?

Esse é o meu favorito.

Este berlinde? 
O que é que me dás 

em troca?
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Deixa-me pensar
no que te posso oferecer... 

Talvez umas tangerinas?

Não, não quero tangerina, a 
minha família tem uma árvore 

de tangerina em casa…

Pelo menos, deixa-me 
dar-te o meu carrinho.

Não quero. A minha mãe 
trouxe-me um igual.

Olá, rapazes. 
O que é que estão a 

fazer?

O Moedinhas tem o meu 
berlinde favorito, mas 
recusa tudo o que lhe 

ofereço em troca.

Porque é que não o 
compras, simplesmente?

E se ajudar-te 
com as tarefas 

de casa?
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Uau!
Que bela ideia! Não 

pensei nisso. 

Oh, Claro!
Posso vender-te e iniciar 

uma poupança.

Sim, Moedinhas. 
Assim já podes oferecer um 

presente ao Zezito, o seu 
irmão.

 
Um presente?? 

E que tal uma bola, 
amigo?? Leste-me 

os pensamentos.
Então como é que 

vais fazer??

Ah, é simples...

Fantástico!



7

O Jorginho vai me dar 5 
Meticais pelo berlinde.

A bola custa 
200 Meticais. 

Tenho de vender 40 berlindes 
para fazer 200 Meticais e comprar 

a bola.

Isso quer dizer que 
precisas de 195 

Meticais?! Como é que 
os vais arranjar?

Se precisas de chegar 
aos 200 Meticais, tens 

de poupar!

O que é que significa 
“poupar” e como é que 

podes fazê-lo?
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“Poupar” significa guardares o teu 
dinheiro. A minha mãe disse-me que 

as poupanças são importantes, porque 
aquilo que não podes usar agora, podes 

usar mais tarde!

Por isso, disse-me que tenho sempre de usar 
bem a água e a electricidade. E acrescentou 

que todas as pessoas têm de cuidar do 
ambiente, para podermos cuidar do mundo, 
porque é como uma grande casa onde todos 

vivemos!

Também podes poupar dinheiro. A minha mãe 
disse-me que as poupanças são importantes, 

porque nos ajudam a conseguir comprar o que 
queremos... como uma bola. Também podes 

usar esse dinheiro para emergências: Ir ao 
hospital. Portanto, podes poupar o dinheiro em 
casa, imediatamente no teu mealheiro ou podes 

começar a poupar num banco.
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O que é
um banco? Um banco é um sítio 

onde podes poupar o 
teu dinheiro.

Num banco, o dinheiro 
é todo bem guardado, 
numa grande sala de 

metal chamada “cofre”.

Como é que posso ter 
dinheiro num banco? Pensei 
que para abrir uma conta no 

banco, precisava de muito 
dinheiro.

E também vão me 
dar uma caderneta, 

com imagens e tintas 
coloridas?

Não sabia que as 
crianças podiam ter 
uma conta bancária!

É fácil! Com valores pequenos já 
podes abrir uma conta poupança. 
O banco utiliza o teu nome para 
distinguir a tua conta das outras. 

Depois, dão-te um número de 
conta e um cartão bancário.

Não, não, já não há mais isso! Já faz 
tempo que os bancos não usam mais as 
cadernetas bancárias. Hoje em dia, com 

seu número de conta, podes ir diretamente 
ao balcão do banco onde mostram-te o 

dinheiro que tens na tua conta.
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E para que 
serve aquele 

cartão?

Usam quando querem levantar 
dinheiro ou verificar o saldo 

numa caixa automática. Então 
nem sempre preciso ir ao banco 

para mexer na minha conta. 
O sistema do banco anota 

automaticamente o dinheiro que 
se levantou e aquele que sobrou. 

Isso pode ser feito facilmente,
mas precisas de um adulto, que vai contigo e que 

assuma a responsabilidade para a tua conta! O 
meu avô abriu-me uma conta poupança quando 
fiz anos. Poupou dinheiro para mim e agora eu 
mesmo também posso acrescentar dinheiro à 

minha conta.

E qual
é a vantagem de 

guardar o dinheiro no 
banco??

Está correcto!
Mas lembra-te que a conta

poupança é para guardar dinheiro para
poder comprar algo maior no futuro, por
exemplo a bola, ou uma bicicleta. Então, 
apenas vais levantar o dinheiro quando 

chegares a tua meta.

Ah... agora compreendo-te. Por 
exemplo, se tiveres 500 Meticais 

e levantares 300 Meticais, 
anotam 200 Meticais restantes 

na tua conta.

Uau,
muito bom!
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Isso pode
mesmo acontecer?

Sim, Jorginho!
Podes movimentar o seu 
dinheiro onde e quando 

quiseres, desde que tenhas o 
seu cartão ou permissão de um 

adulto.

Quando deposito dinheiro na minha
conta poupança, tenho uma grande
vantagem: o banco guarda o meu

dinheiro num cofre seguro. Ninguém
a não ser eu, pode tirar.

Uaau!
Amigos, eu quero 

também poupar no 
banco. 

Onde vais,
amigo!

Vou para casa!
Vou pedir aos meus pais abrir 

uma conta poupança para 
mim!

Será que o Moedinhas 
realizará o seu sonho e 
conseguirá poupar dinheiro 
suficiente para uma bola de 
futebol?

Isto é certo: junto com 
os seus amigos Nyeleti e 
Jorginho, irão enfrentar 
grandes aventuras na busca 
de poupar.

Fique atento!
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