
Título da atividade:
[Texto - Oba! As turmas farão um passeio: Como poupar e guardar o
dinheiro?]

Atividade:
[Leia o texto com atenção e destaque se tiver alguma dúvida:

As turmas do 4o e do 5o ano, na qual estudam João e sua irmã Lúcia,
decidiram fazer um passeio para visitar o Museu de Ciência e Tecnologia,
que fica num município vizinho ao de sua escola.

Para tanto, decidiram angariar fundos para a viagem, pois seria preciso
pagar o transporte. Assim, realizaram orçamentos para saber o valor
necessário. E, agora, estão começando a organização para conseguirem tal
verba.

Assim, o professor Sílvio inicia a aula:

— Bem! Agora que já temos orçamento, se concordarem, podemos partir
para a nova etapa: arrecadar fundos para pagar as despesas.

— Podemos pedir aos nossos pais — disse Lúcia.

E Carlos logo respondeu:

— Eu não acho certo levarmos para casa despesas inesperadas!

Todos concordaram com Carlos.

— O que acham de levantarmos ideias para a arrecadação? — Disse o
professor.

Logo Susana sugeriu:

— Fazemos um empréstimo!

— A Susana pensa que somos adultos! — Falou Viviane — Meus pais
fizeram um empréstimo para a reforma de nossa casa, porque era uma
despesa muito cara, mas muito necessária. Mesmo assim, pouparam um
tempo para conseguirem juntar uma quantia razoável e só necessitarem
pedir ao banco uma parte do dinheiro.

— Então — exclamou Susana — pedindo um empréstimo logo podemos
fazer nosso passeio.

— Mas com os juros do empréstimo, o passeio ficaria mais caro — apontou
Carlos.

— Juros? O que é isso? — Perguntou João.
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Foi o professor Sílvio quem explicou:

— Juros é o dinheiro que se paga como compensação por nos terem
emprestado uma certa quantia. É o pagamento por uma espécie de aluguel
do dinheiro, entendem? Além disso, quando se faz um empréstimo
bancário, é necessário dar garantias de que é possível pagá-lo.

Lúcia, concluiu:

— Ninguém empresta dinheiro para crianças e temos até o final do
semestre para fazer a viagem. O que acham de fazermos alguma coisa para
vender?

Logo após Lúcia parar de falar, já surgiram muitas sugestões de utensílios
confeccionados com EVA e sucatas. Dessa forma, o professor Sílvio pediu o
envolvimento da professora de Arte, que atendeu prontamente.

Depois de muita conversa, João colocou suas ideias para a turma:

— Bem! Agora que já temos o orçamento, se concordarem, podemos partir
para nova etapa, em duas modalidades: uma individual e outra coletiva!

O professor Sílvio, então disse:

— Certo, João, mas nos esclareça melhor suas ideias!

— No coletivo, faremos os objetos para a venda e, no individual, cada um
de nós pode poupar uma quantia de algum dinheiro que receba, assim
todos juntos vamos começar a trabalhar para obter o valor necessário.

— E quem não recebe nada? — perguntou a Lúcia.

— Pode pensar em conjunto com os pais numa maneira de fazer alguma
economia nos gastos e contribuir — apontou o professor.

— A renda tem que ser igual ou superior à despesa, para que o saldo não
seja negativo — disse Susana.

O professor questionou, então:

— O que faremos com o dinheiro se tivermos saldo positivo?

— Podemos guardar para outro passeio de estudo — sugeriu João.

Todos aplaudiram a sugestão.

Susana perguntou:

— Onde guardaremos o dinheiro que formos juntando?

— Podemos juntar tudo num cofrinho coletivo — concluiu Carlos — a
receita das vendas e das economias.
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— Num banco ficaria mais seguro... — disse Lúcia.

— Será que podemos abrir uma conta no banco? — Perguntou João.

— Isso não é somente para os adultos? — Interrogou Viviane.

O professor Sílvio interveio e explicou:

— Na maior parte dos casos, só a partir dos dezoito anos é que se pode
abrir uma conta bancária. Ou a partir de 16 anos, com o acompanhamento
dos responsáveis.

— Mas eu e o João temos uma conta no banco, uma conta-poupança,
movimentada pelos nossos pais — interrompeu Lúcia.

— Certamente! Os menores de idade podem ser titulares de contas
bancárias desde que sejam abertas e movimentadas pelos pais ou outro
adulto que os represente — explicou o professor Silvio.

— E se depositarmos o dinheiro no banco, podemos mexer quando
quisermos, professor? — Questionou Viviane.

— Se fizermos essa opção, devemos abrir uma conta-corrente, em que o
dinheiro fica à disposição para ser sacado a qualquer momento. Essa conta
não gera rendimentos para o depositante, ou seja, não se recebe nenhum
acréscimo pelo dinheiro que ficou na conta — explicou o professor.

— Mas não temos que pagar nada para guardarem nosso dinheiro? —
perguntou Carlos.

Sílvio, então, continuou a explicação:

— Há um valor que se paga pelos serviços do banco, quando temos uma
conta, uma tarifa. No entanto, há contas para alguns clientes, entre eles
jovens e estudantes, que podem estar isentas de taxas. São as contas
eletrônicas e os clientes usam apenas os canais eletrônicos, como internet,
caixas eletrônicos e telefone celular. Nesta conta, o cliente tem apenas o
cartão de débito e não tem direito a cheques.

O professor, continuou:

—  Existe também a conta de poupança, criada para estimular as pessoas a
pouparem. O dinheiro que ficar na conta por trinta dias passa a gerar
rendimentos, com isenção de imposto de renda para quem declara. Ou seja,
o dinheiro “cresce” (rende) enquanto ficar guardado na conta. Cada
depósito terá rendimentos de mês em mês, sempre no dia do mês em que
o dinheiro tiver sido depositado.

—  Pode-se abrir conta em qualquer banco?
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— Com certeza, Viviane. A abertura de uma conta é um contrato que
implica regras a cumprir por ambas as partes: banco e cliente. Por isso, é
necessário que analisemos as propostas de vários bancos para escolhermos
aquela que mais nos convém.

— Podemos abrir uma conta bancária com pouco dinheiro? — perguntou
Susana.

— Alguns bancos exigem uma quantia mínima para abrirmos uma conta,
mas não é uma regra geral. — Explicou o professor, que encerrou o assunto
com uma recomendação:

—  Neste momento, o melhor que temos a fazer é começarmos a encher
um cofrinho.

— Eu e o João podemos trazer o cofrinho — propôs Lúcia.

— O que acham de guardarmos o cofrinho no cofre da escola ou na sala da
direção? — Disse Carlos.

— Perfeito, falou o professor Sílvio. Sugiro, então, que o Carlos seja nosso
tesoureiro, aquele que ficará responsável pelo dinheiro.

Neste instante, tocou a música que sinalizava o término da aula e todos
foram embora com muitos planos para poupar e guardar dinheiro.

Dados extraídos e adaptações de:

https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_tipos_contas_bancarias.p
df. Acesso em: 27, nov., 2021.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/DSPE/caderno_educacao_financeir
a_2ceb.pdf. Acesso em: 27, nov., 2021.

https://www.bancopan.com.br/blog/publicacoes/nta-digital-para-menor-de-
18-anos-o-que-avaliar.htm. Acesso em: 27, nov., 2021.
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