
Tesouro do 
tio luís



Esse trio de aventureiros recebe a missão de organizar uma 

série de objetos que estão inutilizados há muitos anos. Como 

contrapartida pelo serviço executado, orientados pela vovó 

Rita, começam a descobrir oportunidades que lá se encontram.

Formando uma pequena sociedade, eles são estimulados a 

pensar nos sonhos e nas necessidades que possuem para 

rentabilizar e dividir o “dinheiro” ali garimpado. Entre uma 

escolha e outra se dão conta de que os sonhos são grandes 

motivadores do trabalho.

Os desafios deles são: ajudar, se divertir e ainda realizar suas 

metas. Tudo isso num dia de aprendizado sobre o dinheiro, 

suas funções e a importância de poupar para garantir um futuro 

mais seguro.

Ficha Técnica:
Tesouro do tio Luís

Público alvo de 7 - 10 anos 
Dinâmica: Contação de histórias e exercícios



Vaiii!!!

Agora é minha 
vez de sacar !!!

Joga pra 
mim!!

Crianças, venham! Preciso da ajuda de 
vocês! Vamos até a casa do tio Luís.

Ahhh!
Vamos sim, vovó, 

deve ser coisa boa!



... os quatro caminham até a casa do tio Luís.

Olá, Rita! Que bom 
que vieram.

Ali está o grande tesouro 
que ofereço a vocês...

Trouxe grandes reforços 
para esta  missão!

Nossa! Mas isso está 
uma bagunça!

Nossa! Tem até uns 
brinquedos lá no fundo...

Só vejo um monte 
de bagunça!

Ali estão muitas coisas, algumas com 
valor, outras para reciclagem, doação e 

outras para descarte...



Eu também topo!

Lembrem-se que 
existem recicláveis, 

doação, venda e 
descarte. 

Como nunca tenho tempo para arrumar 
tudo, faço a seguinte proposta a vocês, 

com a supervisão da vovó.

Vamos limpar o espaço. 
Separem tudo, fiquem 
com o que quiserem, 

doem o que ainda possa 
ter serventia, e vendam 
aquilo que tiver valor. 

Eu topo!

Legal, essa é uma ótima 
oportunidade para 

aprender sobre Educação 
Financeira. Ok?!

Simmmmm! Se é pelo bem de 
todos, tô dentro!

Qual é?



Caça Palavras 

Encontre as palavras que fazem parte dessa aventura.
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RECICLAGEM

SEPARAR

VENDER

VELHO

ANTIGO

DESCARTAR



Nossa, quanta 
roupa velha! Você sabe a diferença 

entre velho e antigo?

Sim, basicamente velho é algo 
que foi muito gasto e antigo 
que existe há muito tempo.

Agora, pode ser que o Tio Luís 
tivesse comprado um tênis para 
jogar bola quando era menino e 

não o tenha usado, guardando-o 
até hoje. O calçado estaria em 

ótimas condições. Seria um 
modelo antigo, mas estaria 

pronto para o uso, podendo até 
ser vendido.

Imagine um tênis que comprou 
para jogar bola. Você o usou 

muito para treinar. Em alguns 
meses ele ficou velho...Existe 

diferença?

Verdade! Faz todo 
sentido, pode até 

ser um item de 
colecionador.

Já entendi. Aqui vamos 
separar itens para 
doação e descarte, 

certo?

Bom, acho melhor eu 
também ajudar nessa 
tarefa. Vejo algumas 

opções que podem ser 
vendidas para o 

brechó!

Isso mesmo!

No caso das roupas, 
podem até aquecer 
alguém, desde que 

estejam em bom estado.

Antigo    x    velho

Thiago, comece trazendo aquelas 
roupas aqui para fora.

Felipe, busque algumas caixas vazias...

Julia, junte as revistas .



Vovó, posso 
pegar esses 

brinquedos?
É claro, Felipe! Traga 

todos até aqui.

Uauuu... Tem muita 
coisa legal. Podemos 

ficar com todos?

É  claro que podem! 
Mas posso dar uma dica antes 
de fazerem suas escolhas?

Que tal dividirmos  os 
brinquedos em três 

categorias? Essencial, 
supérfluo e investimento.

Para comprar uma bicicleta nova, 
o dinheiro é importante, certo?

Mas pode ser que 
isso demore.

Verdade!

Nesta pilha de brinquedos existem boas 
oportunidades de vendas para gerar 

dinheiro e então comprar uma bicicleta. 

Sim, mas investir é fazer 
escolhas hoje para ter 

um benefício no futuro! 
Se a bicicleta é algo 

importante  para você, 
pode começar hoje a 

trabalhar por ela!

Felipe, agora você! Pense 
nos brinquedos que tem 

em casa e não usa.

Isso mesmo crianças, por isso antes de 
sair pegando tudo, escolham o essencial, 

tudo aquilo que efetivamente vão utilizar!

Tudo o que você 
escolhe que seja 

parecido com algo que 
já tenha ou que não vá 

utilizar são itens  
SU-PÉR-FLUOS.

Minha mãe fez uma 
organização na cozinha lá de 
casa,  encontrou um monte 
de coisas iguais ou que não 

eram usadas há um tempão e 
depois as doou para uma 

vizinha lá do bairro.

Tem alguns jogos 
lá que não abro 

faz um tempão ...

Investimento?

Super... o quê?

x

x

x



supérfluo - sonho - Investimento - essencial

O que é, o que é ?

Encontre as palavras que fazem parte dessa aventura.

O que é, o que é? Aquilo que  eu vejo, 
tenho, compro, mas nem uso?

O que é, o que é? Quanto mais eu 
planejo, mais eu realizo? 

O que é, o que é? Faço hoje para realizar 
sonhos no futuro?

O que é, o que é? Aquilo que já temos, 
utilizamos e não precisamos comprar mais? 



Crianças, agora temos itens diversos para 
separar. Olhem: são móveis, eletrônicos, 
revistas... Quanta  coisa!

Meu amigo Rafael está chegando e vai nos 
orientar sobre o que funciona, como testar e 
quando vale tudo isso! 

Mas teremos que dar algo em troca do tempo 
dele. Vocês topam?

Ele tem uma loja de usados, é um 
especialista nesse tipo de situação e  

deve receber por isso. No entanto, como 
ainda não temos dinheiro para pagar, 

faremos uma troca!

Olá, Rafael! Temos que dispor de tudo 
até o final do dia, você nos ajuda a 

decidir?

Ok! Pessoal, tragam os 
eletrônicos e vamos ver o que 

funciona.

Entendi. Assim 
ele  pode vender 

os itens na 
própria loja!

Como 
assim?

Sim!

Estes três, vou testar. Aqueles dois podem 
ser descartados e o outro podemos 

vender como peça de decoração.

Os móveis e prateleiras, posso 
comprar agora de vocês e fico 

com a vitrola como pagamento.

Você sabe mesmo 
como fazer isso!



Essa vitrola já pensamos 
em colocar na internet, 
você aceitaria a coleção 

de discos?

Vejo que estão 
valorizando bem esse 

tesouro de oportunidades. 
Gosto disso. Eu topo!

Achei uma igual por 
R$ 80,00, pesquisando. O 
senhor poderia nos pagar 

R$ 40,00? Ainda assim 
dobraria seu investimento...

Vocês têm ótimos produtos 
e estão fazendo bons 

negócios. 

Felipe, vamos colocar 
minhas compras no carro e 
confira o dinheiro antes de 

entregar para Rita.

Nossa, o tempo está 
passando muito rápido!

Vou colocar algumas 
coisas lá pra dentro para 

vender.

Aquela TV lá no fundo é bem 
antiga, tem pouco valor de venda . 

Pago R$ 20,00, você aceita?

Rita, vejo que você andou  
dando ótimas dicas de educação 

financeira para essa  turma. 
Ok, Julia! Vamos ganhar 

dinheiro juntos!



Certo ou errado ?

Analise as frases abaixo e anote o  que é CERTO ou ERRADO 
no momento de uma venda:

1. Vender algo sem a permissão dos pais.  

2. Saber quanto custa antes de negociar.  

3. Vender algo quebrado.  

4. Pesquisar na internet para saber se é um item  de coleção.

5. Conversar com profissionais da área. 

6. Vender na internet sem ler ou conhecer as condições do site.

1. Errado           2. Certo           3. Errado           4. Certo           5. Certo           6. Errado 

 Certo  (    )                     Errado  (    )     

 Certo  (    )                     Errado  (    )     

 Certo  (    )                     Errado  (    )     

 Certo  (    )                     Errado  (    )     

 Certo  (    )                     Errado  (    )     

 Certo  (    )                     Errado  (    )     



 Ufa, pessoal! 

  Já estou me imaginando 
com a bicicleta  nova.

Mas só temos o dinheiro da venda 
que fizemos para o Rafael, ainda 
precisamos organizar tudo para 

vender.

O que fizemos até agora se chama 
orçamento. Já temos uma previsão 
de quanto vamos arrecadar e como 

queremos gastar.

É muito arriscado contar com um 
dinheiro que ainda não entrou. 
No caso de vocês, pode ser que 

alguém peça descontos.

Vamos vender e 
dividir o dinheiro.Mas podemos 

comprar parcelado 
no cartão do meu 
pai e ir pagando 

conforme o 
dinheiro entrar!

Devemos fazer planos, sim, 
mas aguardar até que o  

dinheiro esteja em mãos é 
mais seguro.

Olhem, o caminhão está 
quase chegando... Terminem 

de separar tudo...

Agora entendi!



Encontre os tesouros!

Ligue as palavras com cada caixa abaixo:

• Casaco rasgado

• Roupa antiga em
bom estado

• Coleção de disco antigos

• Aparelho de som 
quebrado

• Cobertor antigo sem furos

• Liquidificador em 
bom estado

• Panelas novas

• Tênis novo

• Caixas de
papelão vazias

• TV quebrada

• Latinhas de alumínio

• Jogo do dinheiro
na caixa 

Venda Doação Descarte Reciclagem



Parabéns! Vocês 
aproveitaram o máximo de 
todo esse dia de aventura.

Me conta o que 
aprenderam no 

dia de hoje.

Adorei!

Eu aprendi a importância 
de pesquisar preços e 
saber quanto valem as 

coisas.

Achei maneiro dividir e 
encontrar coisas para vender, 

doar e até reciclar. Nem 
imaginava que podia fazer 

dinheiro assim...

A importância de 
comprar só depois que 

temos o dinheiro.

Crianças, muito 
bem! Isso é um 
bom começo!



Há mais de um século, o cooperativismo vem transformando o mundo através de seus 
princípios, construindo uma alternativa justa e distributiva onde atua, considerando o 

pensamento coletivo como forma para atender aos interesses da sociedade.

Este livro cumpre com dois desses princípios, que são seguidos por todo movimento 
do cooperativismo: “educação, formação e informação” e “interesse pela comunidade”, 
os quais, para o ramo do crédito, são consolidados por meio da educação financeira.

E vai ainda mais longe, colocando a formação das crianças como prioridade, dando 
oportunidade para o diálogo entre pais, professores e crianças trabalharem o 

imaginário com histórias cotidianas que transformam a forma de ver o dinheiro.

Essa série de livros desenvolvidos pela Cooperata contempla o primeiro ciclo de 
desenvolvimento de aprendizagem, no qual nosso público principal aprende com a 

vivência  e a orientação daquilo que é a experiência.

Por isso é tão importante dar asas à imaginação, sem julgamento entre o que é certo 
ou errado, mas sobre o que pode ou não trazer um melhor resultado financeiro no 

futuro, dando aos leitores mirins, neste caso, a oportunidade de sonhar e reforçando a 
necessidade de planejar.

Leia, divirta-se e confira a série completa no site: www.cooperata.coop.br

Realização:                      Organização: 


