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Guardar dinheiro é algo muito importante para ser ensinado às crianças, pois é uma lição que vai
ficar para a vida inteira, porém, evitar que as crianças sejam consumistas e ensiná-las a guardar dinheiro é
um desafio.
As crianças adquirem hábitos desde cedo, por isso é importante que sejam educadas
financeiramente. Assim podem crescer com comportamentos saudáveis, respeitando o tempo para
conquistar seus sonhos e poupando parte do dinheiro que têm contato.
Pensando nisso, os alunos dos quartos anos estipularam um sonho coletivo! Um passeio ao Parque
Neo Geo Family.
Sabemos que, fazendo um planejamento, poupando e tendo persistência, é possível realizá-lo!
O cofrinho é uma ferramenta muito importante de educação financeira, até porque, trata-se de
uma tradição que vem de gerações anteriores. Muitos de nós mesmos tivemos um primeiro contato com o
dinheiro e aprendemos o conceito de poupar por meio deles. E assim, poupando, as crianças ganham o
dinheiro e, de acordo com o sonho, colocam certa quantia em nosso cofrinho, do qual não retirarão até
que se alcance o valor necessário para realizá-lo. É assim que funciona o cofrinho e é dessa forma que os
pequenos serão apresentados a ele.
Conheça alguns métodos para ensinar os seus filhos a poupar:
1. Dê recompensas monetárias simbólicas
Para uma criança saber o quanto custa ganhar dinheiro, pode-se associar determinadas tarefas a um
pagamento. Se ela fizer as suas obrigações e ainda tarefas extras, recompense-a com alguma quantia, para
esta preencher o seu cofrinho. Desta forma aprenderá que não se ganha dinheiro sem trabalho!
Mas atenção! Associe a recompensa apenas a tarefas diferentes como ajudar a cuidar do jardim ou ajudar
a fazer o jantar. Não associe a tarefas que a criança já tem obrigação de fazer como os trabalhos de casa ou
fazer a cama (quando já é mais crescido).
2. Durante as compras
Quando for às compras com as crianças deve também ensinar-lhes a separar o que é necessário do que é
acessório e dispensável. Mostre-lhes o que é caro e barato e deixe-as procurar os produtos mais baratos.
Deixe-as também fazer as contas, incluindo as contas ao troco. Explicando aos seus filhos a diferença entre
o valor e o preço, entre a necessidade e o gasto.
3. Dê exemplos ao seu filho
Eduque-se quanto aos gastos. O melhor ensino vem do exemplo dos pais.
4. Estimule
Não se esqueça de elogiar ou até premiar seu filho quando ele conseguir economizar. Os pais podem
aumentar o seu esforço.
5. Dê mesada
Caso a criança tenham contato constante com o dinheiro, pedindo valores com frequência, considere dar
mesada. O ideal é que ela poupe parte do valor e use a outra parte para o sonho. Não é interessante
poupar tudo, tão pouco consumir tudo , quando se trata de dinheiro, é preciso ter equilíbrio.
Converse sobre a importância do assunto e estimule-as a sonhar, afinal de contas, o dinheiro é um meio
para realizá-los, e o cofrinho é o grande auxiliador desse processo.

Ensinar a criança que ela deve sempre guardar dinheiro relacionando a um sonho, é o primeiro passo rumo
à formação de novas gerações de famílias saudáveis e sustentáveis financeiramente.
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