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Moedinhas e Jorginho 
estão na rua do bairro. 
Eles voltam da padaria.

Moedinhas, 
contaste bem os 

trocos?

Já sou bom 
nisso de fazer 

cálculos.
Muito bem, 
Moedinhas.

Eh,
olha ali a Nyeleti 

na barraca da Vovó 
Antónia. Vamos 

saudá-las.

Vamos!!!

Claro!
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Olá Nyeleti.
Bom dia Vovó 

Antónia.
Bom dia, 
meninos.

Tudo bem?

Estamos 
bem, 

obrigado.

Olá, Jorginho. Olá 
Moedinhas.
Vejo que se 

levantaram cedo 
para ter pão 

fresco.

Sim, Nyeleti. 
Agora que sei que posso comprar 

pães para os vizinhos todos os dias
e ganhar 2Mts com isso, levantar-me 
cedo é bom para conseguir ter mais 
casas para fazer compras e entregas.
Com isso posso ter dinheiro para o 

lanche na escola.

Uau, Moedinhas!!
Isso é bom. E paraste 

com a venda dos 
berlindes??

Não. 
A venda dos 

berlindes também 
ajuda muito

Meus 
filhos...

...vocês já 
ouviram falar 

em poupança?



Hum, 
Como é que 

fazes??

Aaah não, ainda não. 
Conheço um método bem 

mais simples do isso. 
O Mealheiro, meu banco 

em casa, Nyeleti.

Já sim, claro!
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Já sim...
Eu me lembro.

É isso mesmo, Jorginho.
Moedinhas, lembras-te 
também que falamos 
da importância disso 

para poderes comprar 
a bola?

Claro que lembro, 
amigos. 

Poupar é o que mais 
tenho feito.

É bem mais simples do que 
parece.

Primeiro tens de fazer uma lista 
das suas despesas mensais.

Ela vai permitir  saberes com que 
gastas mais o seu dinheiro.

E usas o banco 
para fazer a 
poupança?
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Passei a levar o lanche de 
casa. Descobri que, de 

qualquer forma, tenho ainda o 
meu lanche e o dinheiro bem 

guardado.

Claro!
E pela maneira 

que gastas, 
amigo...

Foi difícil no início, 
amigos. Aqueles 

biscoitos favoritos da 
cantina da escola, tive 

de reduzir.

Que bom, Moedinhas. 
Vejo que também 

preciso arranjar um 
mealheiro.

É isso mesmo Jorginho.
Com a redução de despesas 

tens mais para poupar.
E, poupando mais, mais cedo 

compras a bola de futebol 
para o seu irmão Zezito.

...sim, Nyeleti. 
E não te esqueças de ter 
um caderno de notas. Lá 
anotas todos os valores 

que metes para um 
controle adequado.

E então, 
quem mais tem 

dúvidas?

Eu tenho. 
Se demorares na 

entrega do pão, os 
vizinhos pagam??

Ui!
Já me esquecia do pão.

Deixem-me ir.
Obrigado Nyeleti.

Obrigado Vovó Antónia

Mas para poupar 
terás de fazer 

alguns sacrifícios, 
Moedinhas.
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Eh, aonde vais?
O caminho é 

para lá!!

Eu sei,
Jorginho!

Se usar um 
atalho chego 
mais rápido. 

Tchau!!!
HA!

HA!

HA!
HA!
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