6. Por que é
importante poupar
dinheiro para o seu
futuro?

21. Quem é chamado
de empreendedor e
quais as habilidades
que todo
empreendedor
precisa ter?

9. Por que é
importante gerenciar
seu dinheiro de forma
inteligente? Quais
são os riscos se você
não o fizer desta
forma?

18. Quais são os
passos necessários
para se abrir uma
conta poupança (para
jovens) em um
banco?

10. O que é o Banco
Central e quais são
as suas funções?

2. Qual foi a primeira
forma de dinheiro
que as pessoas
utilizaram?

15. O que é
empreendedorismo e
qual a sua
importância?

11. O que é bolsa de
valores e como ela
funciona?

4. Qual é a moeda
mais antiga do mundo
ainda em utilização?

17. Quais são os
diferentes tipos de
bancos?

13. Quais são as
principais
responsabilidades e
funções do Ministério
da Fazenda?

7. O que é orçamento
e qual é a sua
importância?

20. O que você pode
aprender com
visitas a um museu
do dinheiro?

12. O que significa
“moeda” e quantas
moedas existem no
mundo?

22. Por que diferentes
países possuem
diferentes valores
monetários?

19. O que é um plano
de poupança e qual é
a sua importância?

8. Quais são as
diferenças entre
desejos e
necessidades?

24. Quais são suas 3
melhores dicas para
poupar dinheiro?

1. Quando – e por
que – as pessoas
começaram a usar
dinheiro?

5. Como você acha
que a economia
de recursos (tais
como agua, lixo,
eletricidade, etc.)
pode ajudar a poupar
dinheiro?

16. O que acontece
quando suas
despesas excedem
o seu orçamento?

3. Qual foi uma
das primeiras
civilizações a
desenvolver
moedas?

14. Qual a diferença
entre emprestar e
tomar um
empréstimo?

23. Quais são os prós
e os contras das
maneiras formais
e informais de se
poupar dinheiro?
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