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#1 
Olá! 

Sim, estou falando com você aí, que está lendo este livro. 
Você tem ideia do porquê de eu ter começado 
conversando com você, e não contando a história do livro? 
É… este livro tem muitas histórias, e não sou eu quem vai 
definir qual você irá ler. Neste livro, você é quem definirá 
qual caminho seguir, portanto: 

CUIDADO COM SUAS ESCOLHAS! 

Suas escolhas mudam a história que você irá ler. Não… 
não… não… não me culpe se o fim da sua história não for 
muito agradável. Afinal, foi você quem escolheu o caminho 
a seguir. Agora que já lhe dei os devidos avisos sobre este 
livro, vamos começar! 

O livro conta a história de um caso muito curioso, o do 
sumiço das moedas de todo um bairro. Conta também 
como isso começou e como seis amigos se empenharam 
em desvendar esse mistério. 

Comece escolhendo um dos amigos. 

! Se você quer conhecer mais sobre a Cris (tem 11 anos
e está no 6° ano), vá para a #70.

! Se você quer conhecer mais sobre a Clarinha (tem 9
anos e está no 5° ano), vá para a #112.

! Se você quer conhecer mais sobre o Léo (tem 10 anos
e está no 5° ano), vá para a #24.
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! Se você quer conhecer mais sobre o Artur (tem 12 anos
e está no 7° ano), vá para a #44.

! Se você quer conhecer mais sobre a Bia (tem 10 anos e
está no 5° ano), vá para a #130.

! Se você quer conhecer mais sobre o Pedro (tem 11
anos e está no 6° ano), vá para a #99.

#2 
Quando a aula acabou, Bia e Clarinha foram para a casa 
almoçar. Elas se encontraram às 14 horas para sair e 
entrevistar os gerentes dos dois mercados.  

Ocuparam a tarde todinha com isso e com a organização 
das entrevistas que o resto do pessoal fez.  

Foi uma tarde cheia e trabalhosa, mas muito proveitosa. 
Elas conseguiram organizar tudo. Se tudo desse certo, no 
dia seguinte, além se divertir acampando, também iriam 
resolver esse mistério! 

! Se você está jogando com a Bia, vá para a #53.
! Se você está jogando com a Clarinha, vá para a #29.

#3 
Mesmo que nem todos da turma acreditassem, Bia sabia 
que as histórias do vovô Leon eram verdadeiras. Ela havia 
descoberto isso da forma mais louca de todas. 

_____________
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Tudo aconteceu em um belo dia das férias que acabavam... 

! Vá para a #94.

#4 
Artur já era super econômico, mas além daquilo que ele já 
economizava, queria muito pensar em mais formas de 
ganhar dinheiro para ajudar sua irmã. 

Ele começou a pensar nos gastos de seus pais com o lanche 
dos dois. Por semana, esse custo era de R$45,00. Artur 
conseguia economizar cerca de R$5,00 por semana. Tinha 
de haver uma forma de economizar mais e os irmãos ainda 
ganharem um dinheirinho extra. 



5 

Artur pensou: “E se preparassem seus próprios lanches? 
Poderia ser uma ideia interessante.” Então correu para 
fazer os cálculos. 

Pelos cálculos de Artur, se eles fizessem o próprio lanche, 
economizariam R$24,97 por semana. Isso representa que 
cada um dos irmãos ganharia R$12,48 centavos por 
semana. Isso era mais que o dobro que ele conseguia 
economizar por semana. Então correu para falar com sua 
irmã. 

! Vá para a #84.

#5 
Durante as tardes das férias em que Cris escutou as 
histórias do vovô Leon, ela achou que várias eram incríveis. 
Mas a que mais chamou sua atenção foi a de um livro de 
couro com um cifrão na frente chamado A aventura da 
economia. Vovô Leon disse que aquele livro era mágico e 
que havia o encontrado quando ainda era menino.  

Segundo ele, ao ser tocado, o livro transportava a pessoa 
para o reino de um mago, o Mago da Economia. E, se ela 
não conseguisse cumprir os desafios que o Mago fazia, 
ficaria presa para sempre dentro do livro. 

Essa história era muito legal. Ele contava sobre as vezes 
que havia entrado no livro e sobre como havia feito para 
conseguir vencer os desafios do mago. A forma como vovô 
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contava parecia muito real, mas… era impossível que 
aquilo fosse verdade. Afinal, livros mágicos não poderiam 
existir! 

Bom… o fato era que Cris amava as histórias. E agora, no 
fim das férias, ela mesma já acreditava que não se 
tratavam de estórias, e sim de HISTÓRIAS! 

! Vá para a #83.

#6 
Cris, Artur e Léo moravam para o mesmo lado, e durante 
todo o caminho para casa o assunto foi como fazer para 
juntar dinheiro e ir ao passeio no Parque do Tempo. 

Cris: — Eu não sei como vamos fazer para juntar dinheiro… 

Léo: — Eu também não sei, vou ter que pensar em algo, 
porque eu não ganho mesada do meu pai. 

Artur: — Nós também não ganhamos, Léo. 

Cris: — Ah, Artur. Mas você sempre consegue guardar 
dinheiro! Nem sei como você faz, mas sempre tem umas 
moedinhas guardadas. 

Artur: — Sabe quando nossos pais nos dão dinheiro para o 
lanche? Então… eu tento economizar no lanche e o que 
sobra eu guardo. Não fico gastando em doces e coisas que 
não preciso. É dessa forma que eu consigo guardar 
dinheiro. 



7 

Léo: — Puxa, é uma boa ideia, Artur! 

Cris: — Mas será que só fazer isso vai ser suficiente para 
juntarmos dinheiro para ir ao Parque do Tempo? 

Artur: — Não sei. Acredito que teremos de pensar em mais 
alguma coisa que nos ajude a economizar, ou então nos 
ajude a ganhar mais dinheiro. 

Léo: — É verdade. Bom, eu já vou começar a cuidar mais o 
que gasto no lanche na escola, mas também vou pensar no 
que posso fazer para tentar ganhar mais dinheiro. 

! Se você está jogando com o Léo, vá para a #139.
! Se você está jogando com a Cris ou com o Artur, vá

para a #36.

#7 
Anotar todos os seus gastos… Pedro já havia escutado seus 
pais falarem sobre isso. Lembrava que eles diziam que isso 
ajudava muito a quem queria começar a economizar, mas 
o menino nunca tinha pensado em fazer isso. No entanto,
agora era por uma causa nobre! Ele faria isso para juntar
dinheiro para ele e toda a turma irem ao Parque do
Tempo!

Ele decidiu usar o celular para anotar. Usou um arquivo no 
bloco de notas e começou escrevendo a data do dia 
seguinte. Assim ele faria todos os dias... Durante o dia, 
escreveria o que e quanto gastou. À noite, somaria tudo 
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para ver o gasto total do dia, depois escreveria a data do 
dia seguinte para seguir fazendo assim. 

Pedro não sabia exatamente como isso iria ajudar a 
economizar. Mas… não custava tentar. 

! Vá para a  #28.

#8 
Pedro: — Tudo ia bem até o mês passado, mas neste mês 
vimos que nossos pais não tinham mais moedas. Além 
disso, os preços também começaram a mudar para não ter 
que dar troco de moedas. Daí resolvemos entrevistar os 
comerciantes e lojistas no bairro para descobrir o que está 
acontecendo. Nos separamos em duplas, e cada dupla foi 
falar com pessoas diferentes. 

Vovô Leon: — Muito bom! E o que vocês descobriram? 

Pedro: — Muito pouco, até agora. Sabemos que todo o 
bairro está passando por essa crise de moedas, 
descobrimos que os comerciantes mudaram os preços 
porque não tinham troco. E, falando com o Jorge da banca 
de revistas, ele nos contou uma história muito esquisita, 
de uma senhora que acumulou todas as moedas do bairro 
para fazer a decoração da sala com elas. Você sabe dessa 
história, vovô? 



9 

Vovô Leon: — Sei sim, eu me lembro desse episódio. 
Tenho uma ideia, Pedro! Quem sabe fazemos um 
acampamento aqui em casa com todo o pessoal da turma? 
Vocês trazem os cofrinhos e tentamos desvendar esse 
mistério. 

Pedro:  — Boa, vovô! Vou falar com o pessoal amanhã! 
Obrigado e boa noite! 

Vovô Leon: — Boa noite, Pedro! 

! Vá para a # 144.

#9 
Quando chegou à metade da ponte, Artur acordou. 

Acordou desejando ter alcançado seus sonhos, mas agora 
não adiantava ficar triste porque o sonho não voltaria. A 
única coisa que Artur podia fazer era tentar entender o 
que aquele sonho queria dizer. 

Acabou de escovar os dentes, se arrumou, seguiu para a 
aula e, no caminho, avistou Pedro do outro lado da rua. 

! Vá para a #32.

#10 
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Depois de olhar alguns minutos para a folha de caderno 
em branco e pensar por onde deveria começar, ele 
decidiu: Vou começar anotando quanto eu ganho e 
escolhendo quanto vou separar da minha mesada para 
guardar para o parque. 

R$20,00. Vou separar R$20,00 reais logo quando eu 
ganhar a mesada e guardar no cofrinho! Assim, daqui 
alguns meses já terei o suficiente para ir ao parque e, 
quem sabe, até poderei ajudar alguém da turma caso não 
consiga juntar tanto dinheiro quanto eu. 

Pedro estava um pouco preocupado com isso, porque 
entre os seis amigos, ele era o único que ganhava mesada. 
Não sabia como os demais iriam fazer para conseguir 
juntar dinheiro. De certa forma, parecia fácil para ele 
guardar. 

! Vá para a #124.

#11 
Na quarta-feira, depois do almoço, as meninas pegaram o 
caderno e foram diretamente conversar com o Sr. Sid. 

Clarinha e Bia: — Oi, Sr. Sid! 

Sr. Sid: — Oi, meninas! O que estão fazendo por aqui 
durante a tarde? Ah, já sei! Vocês estão com fome e vieram 
comer um lanche especial! 
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Clarinha: — Sabe que não seria uma ideia ruim… Mas hoje 
estamos em uma missão especial. Estamos investigando o 
mistério das moedas que sumiram. 

Sr. Sid: — Como assim? Falem mais desse mistério. 

Bia: — Nós preparamos umas perguntas para fazer. O 
senhor se importa se fizermos primeiro as perguntas e 
depois falarmos mais? 

Sr. Sid: — Claro que não me importo! Vamos lá, podem 
perguntar. 

As meninas já haviam escrito o nome do senhor Sid e o 
nome da lanchonete dele na primeira página, por isso 
começaram já com a pergunta da segunda página. 

Bia: — Sr. Sid, os preços dos seus lanches mudaram no 
último mês? 

Sr. Sid: — Mudaram sim, meninas. Alguns aumentaram e 
outros consegui reduzir. E também criei alguns combos, 
nos quais as pessoas compram o lanche, o refrigerante e a 
sobremesa juntos.  

Clarinha: — Interessante… Outra pergunta: Tem algum 
motivo específico para o senhor ter mudado os preços e 
criado os combos? 

Sr. Sid: — Sim, tem um motivo sim. As pessoas não têm 
mais dinheiro trocado para pagar, e eu estou com 
dificuldades de achar moedas para dar o troco. E eu não 
posso ficar devendo troco para as pessoas, por isso 
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arredondei os valores para mais ou para menos. Além 
disso, nos combos, o valor normalmente é múltiplo de 5, o 
que facilita o pagamento e o troco (além de ficar mais 
barato do que comprar os três itens separados). 

Bia: — Nossa, o senhor já respondeu a nossa terceira 
pergunta! Vou passar para a quarta e última pergunta. Por 
que o senhor acha que as moedas para o troco sumiram 
das carteiras das pessoas? 

! Vá para a #65.

#12 
Bom, agora que ele já havia dividido o dinheiro que 
poderia gastar a cada semana e a cada dia, chegava a hora 
de anotar todos os gastos. Pedro já havia escutado seus 
pais falarem sobre isso. Lembrava-se que eles diziam que 
isso ajudava muito a quem queria começar a economizar, 
mas o menino nunca tinha pensado em fazer isso. No 
entanto, agora era por uma causa nobre! Ele faria isso para 
juntar dinheiro para que ele e toda a turma fossem ao 
Parque do Tempo!  

Ele decidiu usar o celular para anotar. Usou um arquivo no 
bloco de notas e começou escrevendo a data do dia 
seguinte. Assim ele faria todos os dias... Durante o dia 
escreveria o quê e quanto gastou. À noite, somaria tudo 
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para ver o gasto total do dia, depois escreveria a data do 
dia seguinte para seguir fazendo assim. 

Pedro não sabia exatamente como isso iria ajudar a 
economizar. Mas… não custava tentar. 

! Vá para a #28.

#13 
Todos os anos, Pedro passava as férias inteirinhas com a 
turma. Isso acontecia porque todos moravam na mesma 
rua desde que nasceram, pelo que se lembram. As férias 
começaram igual a todos os anos anteriores. A turma se 
reunia nas divertidas tardes na casa de vovô Leon. No 
entanto, algo diferente aconteceu dessa vez, no meio das 
férias: Pedro recebeu um convite. Ele foi convidado para ir 
de avião visitar vovô Dilmar e vovó Mara em outro estado. 
A ideia de andar de avião pela primeira vez era incrível, e 
ele não pensou duas vezes, aceitou ir passar uma semana 
com eles. 

Antes de viajar, combinou com a turma de continuarem 
conversando para irem contando tudo o que estava 
acontecendo nas férias. Pedro viajou, mandou diversas 
fotos do avião e da cidade de Florianópolis para seus 
amigos. O pessoal, por sua vez, lhe mandava fotos e vídeos 
de vovô Leon contando histórias. No entanto, em um dia, 
durante a viagem de Pedro, algo diferente aconteceu.  
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O pessoal começou a mandar várias mensagens para 
Pedro, falando sobre a aventura da economia. Ele não 
estava entendendo do que seus amigos estavam falando, 
mas parecia que algo muito misterioso havia acontecido. 
Além disso, eles também não paravam de falar sobre 
elaborar um plano para juntar dinheiro e visitar o super 
parque temático da cidade vizinha.  

! Para ligar para Artur e entender do que se trata a
aventura da economia, vá para a #113.

! Para saber mais sobre o super parque temático, vá 
para a #67.

! Para saber mais sobre o vovô Leon, vá para a #15.
! Para ir para o início das aulas, no dia da reunião, e

fazer o plano para ir ao parque temático, vá para a 
#32.

#14 
Depois que todos chegaram, o pessoal começou a ajudar o 
vovô Leon a montar as barracas. Ele as organizou em um 
semicírculo. Logo mais à frente, levemente afastado das 
barracas, começou a montar a fogueira. Depois que o 
acampamento estava montado, o vovô sugeriu a todos 
que fossem ajudar a vovó Bete a preparar os espetinhos 
de churrasco e o marshmallow.  

Uma vez que estava tudo pronto, e cada um também já 
havia arrumado a sua barraca com colchonete, travesseiro 
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e tudo mais, pegaram os cofrinhos e foram se encontrar ao 
redor da fogueira com o vovô Leon. 

! Vá para a #30.

#15 
Vovô Leon é o avô de Clarinha e Pedro, que são primos. 
Um homem simpático, que conta histórias incríveis e 
adora crianças. Nas tardes daquelas férias, toda a turma se 
reunia na casa dele, sentava-se à sombra de uma grande 
árvore e ficava ouvindo histórias. No entanto, havia um 
grande mistério que ninguém conseguia desvendar: as 
histórias, são estórias ou histórias? São invenções ou 
aconteceram de verdade?   

Quando a turma perguntava sobre isso, a resposta do vovô 
era sempre indefinida. Ele não dizia nem que sim, nem que 
não. Apenas falava: “O mais importante é que vocês 
tenham cuidado, e sempre pensem bem antes de agir! A 
realidade é feita daquilo que nós pensamos e agimos!”. E 
assim ele respondia, sem dar nenhuma pista sobre a 
veracidade das histórias. 

Quando era jovem, vovô Leon era chamado de “Leôncio, o 
Descobridor”. Ele era arqueólogo. Arqueólogos são 
pessoas que trabalham estudando e pesquisando coisas 
muito antigas, como cidades, civilizações, objetos, culturas 
e muitas outras coisas. Dizem que o vovô Leon foi um 
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grande descobridor, que encontrou objetos mágicos 
antiquíssimos, livros raros e até um artefato que fazia 
viajar no tempo. Quando contava as histórias, ele narrava 
sobre essas aventuras, os grandes perigos que enfrentou e 
as lições que aprendeu.  

! Se você está jogando com a Cris, vá para a #5.
! Se você está jogando com o Pedro, vá para a #27.
! Se você está jogando com a Bia, vá para a #3.
! Se você está jogando com a Clarinha, vá para a #103.

#16 
Ela acordou bem cedo, se arrumou rapidinho e foi até a 
mesa para tomar café com seus pais. A menina nem havia 
acabado de se sentar direito quando começou a falar: 

Clarinha: — Pai, mãe, descobri uma forma de ganhar 
dinheiro para guardar e ir ao parque do tempo com a 
turma! 

Pai: — Que bom minha filha, então nos conte qual é a sua 
ideia? 

Clarinha: — Eu pensei no seguinte: vocês vivem falando 
que gastamos muita luz e que nossa conta acaba ficando 
muito cara. Então, minha ideia foi ajudar vocês a 
economizar luz! Daí eu cuido para que todas luzes dos 
cômodos em que não estamos fiquem apagadas, desligo a 
TV se não tiver ninguém olhando, cuidar para todo mundo 
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tomar banho rápido... vou fazer coisas assim! Então, 
quando vier a nova conta de luz, o que eu conseguir 
economizar, vocês me dão! O que acham? 

Mãe: — Olha minha filha, eu acho uma excelente ideia 
você nos ajudar a economizar na luz. Isso será bom para 
toda a família! Só tem uma questão que eu não entendi: 
todo dinheiro que você conseguir diminuir na nossa conta 
de luz nós daremos para você. É isso? 

Clarinha: — Sim! É isso mesmo! 

Mãe: — Entendi, mas me diz uma coisa: se todo o dinheiro 
que você conseguir economizar nós daremos para você, 
quanto eu e seu pai vamos conseguir economizar com 
isso? 

Clarinha: — Hummm... agora eu que não entendi. 

Pai: — Vou te dar um exemplo. Se nosso gasto fosse de 
R$100,00 e você tivesse conseguido diminuir a conta para 
R$80,00, você ganharia R$20,00, certo? 

Clarinha: — Isso! Certo! 

Pai: — Então, se vamos pagar uma conta de R$80,00 e dar 
R$20,00 para você, acabaremos gastando R$100,00 no fim 
das contas, certo? 

Clarinha: — … certo… 
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Pai: — Então, me diga Clarinha, dessa forma que você 
falou, eu e a sua mãe vamos economizar ou 
continuaremos gastando a mesma coisa? 

Clarinha: — Não vão economizar nada… vão continuar 
gastando a mesma coisa. 

Mãe: — Então, querida, será que podemos fazer alguma 
coisa para você ganhar um dinheirinho e nós também 
conseguirmos economizar? 

Essa era uma pergunta difícil de responder, mas tinha de 
haver um jeito. Clarinha já conhecia bem seus pais e sabia 
que quando eles começavam a fazer perguntas para ela, 
era porque havia uma forma de se resolver a questão, mas 
ela também sabia que eles nunca iriam dizer a solução 
para ela. Ela teria de pensar e resolver sozinha… Ela 
começou a tomar seu leite e preparar seu pão, mas não 
parava de pensar nas perguntas que seus pais fizeram, e a 
principal pergunta era:  

“Será que podemos fazer alguma coisa para você ganhar 
um dinheirinho e nós também conseguirmos 
economizar?” 

! Vá para a #71.

#17 
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Pedro: — Pessoal, algo muito estranho está acontecendo. 
Faz quase três semanas que percebi uma mudança nos 
preços das coisas. Além disso, também vi que meus pais 
não me davam mais nenhuma moedinha. 

Bia: — Eu também percebi isso, Pedro! Eu faço a pesquisa 
de preços nos dois mercados aqui perto pelo menos uma 
vez por semana para minha mãe, e vi que todos os preços 
mudaram para preços que não precisam mais dar troco. 

Cris: — Isso é muito estranho, mesmo. Por que será 
ninguém mais tem moedas? Eles dizem que não têm 
moedas, e por isso estão mudando os preços, para que não 
precisem dar o troco em moedas. 

Léo: — Eu e meu pai também percebemos isso! Nossos 
cofrinhos pararam de ganhar moedinhas… 

Clarinha: — "Nossos cofrinhos"? 

Léo: — Hahahaha, sim! Meu pai também fez um cofrinho 
para ele! Hahahaha. 

Artur: O que acham de nos dividirmos em grupos e, 
durante essa semana, entrevistar os donos das lojas para 
tentar entender o que está acontecendo? 

Clarinha: — Acho uma grande ideia! 

Artur: — Então, vamos fazer assim: Bia e Clarinha vão 
entrevistar o Sr. Sid na lanchonete e conversam com o 
gerente do mercado também; Cris e Léo vão à farmácia, à 
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sorveteria e à lojinha de presentes que são bem próximas; 
Pedro e eu vamos à banca de revistas e à papelaria.  

Bia: — Ótimo! Clarinha e eu vamos fazer um caderno para 
registrar e depois juntar todas as pistas encontradas na 
investigação. O que acham? 

Todos concordaram. As meninas ficaram de enviar 
algumas perguntas iniciais para que todos fizessem 
durante as entrevistas. Assim, poderiam tentar identificar 
os padrões e as pistas para desvendar esse mistério. 

! Se você está jogando com a Bia ou a Clarinha, vá para 
a #93.

! Se você está jogando com a Cris ou o Léo, vá para a 
#61.

! Se você está jogando com o Artur ou o Pedro, vá para 
a #20.

#18 
Quase nem deu tempo de acabar de ouvir o que o mago 
estava falando quando Clarinha percebeu tudo à sua volta 
começar a desaparecer. Ela estava parada, mas parecia 
que tudo à sua volta se mexia. Essa loucura durou alguns 
segundos. Quando a menina percebeu, lá estava: em pé, 
em cima de uma grande pedra no meio da floresta, 
conversando com a cabeça gigante do Mago da Economia. 
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Mago: — Vocês entraram na aventura da economia e só 
poderão sair quando cada um de vocês cumprir o desafio 
de economizar. A aventura começa com você, Clarinha! 

Clarinha: — Senhor Mago, tudo que está acontecendo aqui 
é verdade? 

Mago: — Claro que sim, Clarinha! 

Clarinha: — Então quer dizer que o vovô Leon estava 
falando a verdade? 

Mago: — Mas é claro. Leôncio, o Descobridor, não 
mentiria para você! Vamos começar com seu desafio: 
Cuidar para seus brinquedos não quebrarem e não 
sumirem é uma forma de economizar. Seu objetivo é 
recolher todos os brinquedos espalhados pelo labirinto. 
Lembre-se de que você só poderá sair quando pegar todos 
os brinquedos! Quem cuida dos seus brinquedos, sempre 
tem brinquedos para brincar. 

O mago acabou de falar, e Clarinha olhou para o chão. Ela 
viu uma miniatura do seu quarto e, como era muito 
curiosa, se abaixou para ver melhor. Quando chegou 
perto, de repente, o quarto começou a crescer e, em um 
instante, ela já estava dentro dele.  

! Vá para a #86.

#19 
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Quando o mago acabou de falar, grandes muros 
apareceram, e Cris se viu dentro de um labirinto gigante. 
Em sua mão, apareceu uma carteira cheia de dinheiro. 

Ela começou a andar pelo labirinto e, logo no início, já 
avistou uma loja de doces. Era uma loja incrível, parecia 
até aquela casa todinha feita de doces da história de João 
e Maria. Não pensou duas vezes e correu para a loja! 

Parecia uma loja feita sob medida para Cris. Todos os 
doces que ela amava estavam lá, além de haver outros que 
ela não conhecia, mas pareciam incrivelmente deliciosos. 

Cris escolheu vários doces, mas lembrou do que o mago 
disse e gastou apenas a metade do seu dinheiro. Depois de 
pagar, ela seguiu o caminho do labirinto comendo os doces 
saborosíssimos.  

Ao andar pelo labirinto, várias outras lojas apareceram. 
Lojas de roupas, lojas de bijuterias e várias outras. Às 
vezes, Cris comprava, às vezes não. Sempre lembrando do 
que o mago disse sobre não gastar tudo.  

Seu dinheiro já estava quase acabando. Então, ela decidiu 
que não compraria mais nada, e mesmo com muita 
vontade de comprar ela resistia. Nesse momento, ela 
avistou no fundo do corredor alguma coisa que brilhava. 
Ela seguiu caminhando, já imaginando que esse poderia 
ser o fim do labirinto. Quando estava quase chegando, viu 
uma loja de celulares e tablets e pensou: vou parar apenas 
para dar uma olhada. 
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! Vá para a #80.

#20 
Pedro e Artur resolveram ir direto depois da reunião falar 
com Jorge, o moço que atende na banca de revistas. 

Pedro: — Oi, Jorge! 

Jorge: — Oi, Pedro! Quer um chiclete? Ou hoje você vai 
economizar mais um pouquinho? 

Pedro: — Hoje eu vou economizar! Na realidade, estamos 
passando aqui para conversar contigo, percebi que meus 
pais não têm mais moedas para me dar e me ajudar a 
economizar. Depois que eu percebi isso, conversei com o 
pessoal da minha turma e todos também estão passando 
pela mesma situação. 

Jorge: — Verdade, Pedro. Há algo muito estranho 
acontecendo. Antes eu tinha coisas que custavam R$0,25, 
e quando me pagavam com um real, por exemplo. Eu dava 
uma moeda de R$0,75 de troco e tudo estava bem. Tinha 
dias em que eu tinha menos troco, mas em outro dia 
recebia mais moedas, tudo se acertava. Agora está 
esquisito, as pessoas não têm mais moedas para me pagar. 
E sabe o que é o pior disso? 

Artur: — O quê? 
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Jorge: — Agora todo mundo vem aqui na banca para 
comprar alguma coisa barata, só para tentar receber 
moedas de troco! 

Artur: — Nossa! E o que você está fazendo para resolver 
isso? 

Jorge: Tive de mudar a forma como vendo as coisas. Agora 
não estou mais vendendo chicletes ou balas separadas. 
Agora vendo cada chiclete por R$0,25, igual ao preço de 
antes, ou 10 chicletes por R$2,00. Daí as pessoas compram 
10 chicletes, pagam mais barato (acabam pagando R$0,20 
cada chiclete) e eu não preciso dar troco. 

Pedro: — E você sabe por que as pessoas não têm mais 
moedas para usar? 

Jorge: — Não sei… mas moedas não somem. Uma vez 
aconteceu algo parecido e descobriram que tinha uma 
senhora aqui no bairro que queria cobrir toda a parede da 
casa dela com moedas, foi uma confusão! Ninguém podia 
proibir ela de usar as moedas para isso, mas sua atitude 
estava criando uma situação muito difícil… 

Pedro: — Puxa, que bizarro isso. Imagina que loucura, 
cobrir toda a parede com moedas! 

Jorge: — É. Ela dizia que essa seria a decoração da sala 
dela! que não fazia diferença se ela gastasse R$500,00 em 
um quadro ou tivesse R$500,00 em moedas! 
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Artur: — Ela não deixa de ter razão, dinheiro é dinheiro. 
Mas, mesmo assim, é muito estranho! 

Pedro: — Obrigado, Jorge! Nós vamos continuar 
investigando. 

! Vá para a #128.

#21 
E assim os meses foram passando. Quando já se tinham 
passado quase seis meses desde a reunião na casa do vovô 
Leon, Bia olhou para seu cofrinho e o percebeu cheio de 
moedas, já passava da metade do pote! 

Tudo estava indo muito bem, até que ela notar algo muito 
estranho. Por algum motivo, que ela não sabia, sua mãe 
não tinha mais moedas para dar para ela. Além disso, algo 
muito estranho aconteceu nos mercados: tudo havia 
mudado de preço. Agora havia preços que não davam mais 
o troco em moedas. O que custava R$2,50passou a custar
R$3,00; ou custava R$4,00 e vinha com mais alguma coisa
junto. Por exemplo: o pão que elas compravam, e antes
custava R$2,50, agora custava R$3,00; ou R$4,00 e junto
um potinho de geleia.

Essa mudança de preços estava fazendo a menina não 
ganhar mais moedinhas. Tudo isso era definitivamente 
esquisito.  
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Foi quando Pedro resolveu marcar uma nova reunião com 
a turma para ver o que estava acontecendo que não se 
achava mais moedas para guardar no cofrinho.  

! Vá para a #72.

#22 
O mês começou, e as primeiras duas semanas foram mais 
difíceis. Pedro estava acostumado a gastar R$5,00 por dia. 
Na primeira semana, quando chegou a sexta-feira, o 
menino só tinha R$2,25 para gastar.  

Ele não conseguiu gastar apenas os R$4,00 por dia. Como 
resultado, chegou ao fim da semana com quase nada para 
gastar.  

! Se você quer que Pedro converse com seus pais para
ver se eles têm alguma dica para economizar, vá para 
a #105.

! Se você quer que Pedro converse com seu amigo
Artur (que é super econômico) para pedir umas dicas,
vá para a  #92.

#23 
Coloquem os cofrinhos de vocês aqui ao redor do fogo. 
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Cada um pegou seu cofrinho e foi posicionando um ao lado 
do outro ao redor da fogueira.  

Era lindo de ver, os seis cofrinhos de vidro transparente, 
quase cheios de moedas, brilhavam à luz do fogo! 

Clarinha: — Como é lindo! 

Artur: — Verdade! E esse dinheiro, essas moedinhas são 
fruto do nosso esforço para economizar. 

Bia: — Minha mãe e eu estamos nos esforçando muito… 
Eu queria que ela estivesse aqui para ver como brilha e 
como é lindo. 

Léo: — E estão quase cheios! Acho que vamos conseguir 
juntar o dinheiro necessário para todos irmos ao parque! 

Cris: — É muito lindo mesmo, e brilha muito! Parece que 
temos todas as moedas do mundo aqui. 

Pedro: — PERAÍ! PARA TUDO!!! 

! Vá para a #46.

#24
Léo tem 10 anos, está no 5° ano e é colega de aula de Bia 
e Clarinha. Eles sempre foram muito amigos, mas depois 
dessas férias, ficaram ainda mais próximos. Muitas 
aventuras e muitas ideias surgiram entre eles. Teve o 
episódio mágico da aventura da economia, as tardes 
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incríveis na casa do vovô Leon, e a grande ideia de toda a 
turma ir ao super parque temático na cidade vizinha.  

Havia várias lendas misteriosas sobre esse parque, e nele 
não se permitia a entrada de menores de 18 anos sem 
autorização ou companhia dos pais ou responsáveis. Sem 
dúvidas, isso de não permitir a entrada era o fato mais 
misterioso de todos, pois não havia sentido em um parque 
fazer tal exigência. Mas fazer o quê? Ao menos a turma 
toda sabia que podia contar com o pai do Léo para levá-la 
nessa aventura. 

! Se você quer conhecer o Artur, vá para a #44.
! Se você quer conhecer a Clarinha, vá para a #112.
! Se você quer conhecer o Pedro, vá para a #99.
! Se você quer conhecer a Bia, vá para a #130.
! Se você quer conhecer a Cris, vá para a #70.
! Se você já decidiu com qual personagem continuará a

história, vá para a #88.

#25
Quando chegou em casa, Bia se sentou no sofá e ficou 
olhando para a casa. Ela tinha de tentar pensar em uma 
forma de ajudar sua mãe a economizar, para dar um jeito 
de ganhar algum dinheirinho.  

Bia e sua mãe (chamava-se Lúcia) moravam sozinhas, e 
pode-se dizer que eram bem econômicas. A rotina das 
duas normalmente era assim: 
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De manhã, Lúcia acordava, tomava banho e ia acordar Bia. 
Enquanto Bia tomava banho e se arrumava para a escola, 
sua mãe preparava o café. As duas sempre tomavam café 
juntas e Bia já aproveitava para arrumar seu lanche. 
Depois, escovavam os dentes juntas e saíam. Dona Lúcia ia 
para o  trabalho e Bia ia para a escola. 

Quando chegava da escola, Bia arrumava sua cama, 
almoçava e ajudava a deixar organizada a louça do café e 
do almoço. Depois, aproveitava a tarde para conversar 
com suas amigas, estudar e já tomava banho para esperar 
sua mãe. De noite, quando Dona Lúcia chegava, ela 
tomava banho, ajudava Bia nos temas escolares e juntas as 
duas preparavam o jantar. Bia adorava ajudar sua mãe no 
jantar, porque sempre procurava umas receitas diferentes 
no YouTube, era bem divertido. 

! Vá para a #34.

#26 
Quando abriu os olhos, estava sentado no chão, embaixo 
da árvore e ao lado daquele livro que a Clarinha havia 
trazido antes. Clarinha pulava ao seu lado. 
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Clarinha: — Léo! Léo! Você foi incrível! Conseguiu capturar 
todos aqueles materiais escolares que estavam sumindo e 
fugindo de você! 

Léo: — Você viu tudo? 

Clarinha: — Sim! Depois que entramos no livro, quando eu 
percebi já estava em outro lugar falando com o Mago e ele 
me dando um desafio. Quando acabei de guardar meus 
brinquedos, tudo ficou claro e eu apareci aqui, ao lado do 
livro. Então comecei a ver você resolvendo seu desafio!  

Léo olhou para o livro e percebeu que Bia, Cris e Artur 
ainda estavam caminhando dentro do livro. Cris e Artur 
estavam dentro da cúpula de vidro e Bia falava com o 
Mago sobre o seu desafio. Os dois amigos ficaram ao lado 
do livro observando e acompanhando de perto (ou 
melhor, de fora) os desafios dos outros três. 

E foi assim que Léo aceitou o desafio de guardar todos os 
seus materiais sem deixar que eles fugissem.  

! Para ir ao início das aulas, no dia da reunião sobre o
plano para ir ao parque, vá para a #126.

! Se antes de ir para o início das aulas você quer saber
mais sobre o super parque temático, vá para a #67.

#27 
Durante as tardes das férias, vovô Leon contou várias 
histórias. Todas eram incríveis, mas a que mais chamou a 
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atenção de Pedro foi a história de um livro de couro com 
um cifrão na frente, chamado A aventura da economia. 
Vovô Leon disse que se tratava de um livro mágico, e havia 
o encontrado quando ainda era menino.

Segundo ele, quando alguém o tocava, transportava-se 
para o reino de um mago, o Mago da Economia. E, se essa 
pessoa não conseguisse cumprir os desafios que o mago 
fazia, ficaria presa para sempre dentro do livro. 

Essa história era muito legal. Ele contou sobre as vezes em 
que havia entrado no livro, e sobre como havia feito para 
vencer os desafios do mago. A forma como vovô contou 
parecia muito real, mas… era impossível que aquilo fosse 
verdade. Bom, o fato era que Pedro amava as histórias do 
vovô, sendo elas verdadeiras ou não.  

! Para ligar para Artur entender do que se trata a
aventura da economia, vá para a #113.

! Para saber mais sobre o super parque temático, vá
para a #67.

! Para ir para o início das aulas, no dia da reunião, e
fazer o plano para ir ao parque temático, vá para a #32. 

#28 
Quando o dia começou, ele pegou seu dinheiro da mesada, 
guardou na carteira e saiu para ir à escola. No caminho, 
passou pela banca de revistas e resolveu comprar um 
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chiclete. Quando abriu a carteira viu o bilhete que ele 
mesmo havia colocado dentro da carteira. O bilhete dizia: 
LEMBRAR DE ANOTAR OS GASTOS. 

Quando viu o bilhete, Pedro pegou o celular e anotou: 

R$ 0,25 Chiclete 

Pagou o rapaz da banca e seguiu para a escola. Na hora do 
intervalo, foi à cantina para comprar um salgado e um 
chiclete para depois do lanche. Quando abriu a carteira, 
mesma coisa, o bilhete lembrando: “Lembrar de anotar os 
gastos”. Novamente, ele pegou o celular viu o que já 
estava anotado seguiu escrevendo a lista de gastos. 

R$ 0,25 Chiclete 

R$2,50 Salgado 

R$0,25 Chiclete 

Até agora, aquela dica de anotar tudo não parecia 
funcionar muito, mas quem sabe né?   

! Vá para a #110.

#29 
Clarinha e Bia copiaram todas as entrevistas do resto da 
turma e deixaram tudo bem organizado para dar um jeito 
de desvendar esse mistério no dia seguinte. Quando 
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estava tudo pronto, Clarinha ajudou Bia a deixar a casa 
arrumada, se despediu e foi embora. 

À noite, antes de dormir ligou para o vovô Leon para falar 
sobre o acampamento. Ela estava muito empolgada com 
tudo, mas também preocupada: O que aconteceu com as 
moedas? Por que elas sumiram do bairro? 

Eram muitas perguntas, mas Clarinha precisava dormir. 
Afinal, no dia seguinte, a turma tinha de desvendar esse 
mistério! 

! Vá para o acampamento na casa do vovô Leon na 
#120.

#30 
Vovô Leon começou falando: 

"Sejam bem-vindos ao nosso acampamento! Eu estou 
muito feliz que todos puderam vir, e ainda mais feliz 
porque temos um mistério para resolver! 

Vamos começar pelas observações de vocês: 

• Todos os entrevistados até agora mudaram o preço
de pelo menos alguma coisa que comercializa;

• Todos eles fizeram isso para diminuir a necessidade
de dar troco para os clientes;
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• Todos disseram estar muito difícil achar moedas
para dar de troco;

Clarinha e Bia, tragam o caderno que vocês fizeram! 

Aqui estão registradas todas as entrevistas e investigações 
feitas durante esta semana. Sei que todos aqui sabem o 
que está escrito neste livro, mas será que vocês sabem o 
que aconteceu com os outros?  

Sugiro que aproveitemos esse tempo, enquanto 
comemos, para contar as coisas que vivenciamos durante 
a investigação. As coisas que os deixaram preocupados, as 
coisas curiosas, enfim, todas as coisas que ainda não 
contamos ou escrevemos nesse caderno."  

! Vá para a #136.

#31 
Ao chegar em casa, Pedro foi ao seu quarto, pegou um 
caderno que sobrou do último ano e, junto com o cofrinho 
que o vovô Leon deu a ele, levou tudo para a sua 
escrivaninha.  

Pedro recebia R$ 25,00 por semana, ou seja, a mesada dele 
era de R$100,00. Normalmente, ele gastava seu dinheiro 
comprando lanche na escola ou então nos passeios ao 
shopping que fazia com Artur. Às vezes, Pedro também 
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ganhava algum dinheiro dos seus avós. Esse dinheiro ele 
juntava para comprar algum jogo de videogame.  

Essa situação de ganhar um dinheiro extra não era muito 
comum, acontecia apenas quando havia alguma data 
comemorativa. No entanto, era uma receita (dinheiro que 
entrava) que ele também tinha de considerar no seu plano. 

! Vá para a #10.

#32 
Enquanto Pedro ia para a escola, ele escutou: 

Artur: — Pedro, Pedro! 

Pedro: — Oi, Artur!  

Artur: — Sabe, Pedro? Não consigo tirar da cabeça aquela 
história da aventura da economia… Eu sei que foi só um 
sonho, mas hoje, de novo, sonhei com aquele mago da 
economia. Ele dizia que para conseguir alcançar meus 
sonhos eu deveria me planejar, fazer aquela lista deles e 
do que eu tenho de fazer para conquistá-los. 

Pedro: — Olha, Artur, acho que isso aconteceu porque 
hoje é o dia combinado para ir na casa do vovô Leon e 
bolar o plano do parque temático.  

Artur: — Pode ser… mas porque a lista de sonhos não sai 
da minha cabeça? 
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Pedro: — Não sei. Mas se você está sonhando tanto com 
essas coisas, acho que vale a pena tentar fazer a tal lista e 
planejar um modo de alcançar seus sonhos. Isso não faz 
mal a ninguém!  

Artur: — Verdade… a única coisa que pode acontecer é eu 
parar de sonhar com isso e ainda realizar meus sonhos.  

Os dois amigos seguiram caminhando e conversando até 
chegar na escola. Naquele dia, após a aula, toda turma se 
reuniria na casa do vovô Leon para pensar em uma forma 
de economizar para irem ao parque. 

! Vá para a #126

#33 
Depois de guardar sua blusa preferida, a menina viu que a 
blusa ficou limpa e nova dentro do armário. Percebendo 
isso, ela correu e começou a pegar, dobrar e guardar todas 
as roupas.  

À medida que diminuía a quantidade de roupas 
bagunçadas, por alguma razão mágica, a luz dentro do 
quarto também começava a ficar mais forte. Bia seguiu 
organizando tudo. Quando não havia mais roupas 
bagunçadas, ela olhou ao seu redor e viu que o quarto 
parecia brilhar.  
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Olhou pela janela e percebeu que também na rua, onde 
antes estava tudo escuro e sombrio, agora o sol brilhava. 
Ao olhar mais uma vez para seu quarto e para suas roupas 
lindas, limpas, novas e arrumadas, a menina ficou muito 
feliz. Ela percebeu que, se mantivesse suas roupas sempre 
assim, sempre teria roupas novas para usar.  

Nesse momento, Bia fechou os olhos e deu um suspiro de 
satisfação, mas quando abriu os olhos… 

! Vá para a #55.

#34 
Sentada no sofá, olhando para a casa, Bia não sabia 
exatamente como fazer para ajudar sua mãe a 
economizar. Ela levantou e decidiu almoçar. Enquanto 
servia a comida, se deu conta de uma coisa: sua mãe 
sempre fazia a lista de compras e sempre ia ao mesmo 
supermercado. Era o que ficava ao lado do local onde 
trabalhava. Havia mais dois supermercados perto de casa. 
Desse modo, a ideia que Bia teve foi a seguinte: 

Sua mãe veria quanto as coisas custavam no mercado de 
sempre. Depois, a Bia faria uma pesquisa de preços nos 
outros dois mercados. Assim, elas poderiam comprar as 
coisas no mercado mais barato e o dinheiro que 
economizassem nas compras seria dividido entre as duas. 
Bia esperou ansiosa para contar a ideia para a mãe. 
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! Vá para a #45.

#35 
Com esse negócio de anotar os gastos, já no primeiro dia, 
Pedro conseguiu economizar R$1,00! E pensar que antes 
ele gastava quase R$5,00 por dia… Quando chegou em 
casa, correu e contou para sua mãe o que descobriu com 
esse negócio de anotar os gastos.  

Pedro: — Mãe, olha que incrível! Eu sempre ouvi você e o 
papai falando sobre anotar os gastos e economizar, mas 
eu nunca tinha percebido como isso funcionava de 
verdade. Hoje comecei a anotar o que eu gasto e descobri 
que eu gasto MUITO comprando chicletes! 

Mãe: — Sério, Pedro? Como você percebeu isso? 

Pedro: — Antes, eu comprava os chicletes e nem percebia, 
hoje eu comecei a anotar. Quando eu fui comprar o 
terceiro chiclete na mesma manhã eu me assustei! Estou 
gastando muito em chicletes! 

Mãe: — Muito bem, Pedro! fico muito orgulhosa de você 
ter descoberto isso sozinho! Vai fazer muita diferença na 
sua economia! 

Pedro: — Mãe, eu vou fazer assim, as moedas que 
sobrarem do dia eu vou guardar no cofrinho para o passeio 
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do parque. Quando sobrarem notas de dinheiro, eu vou 
guardar para comprar outras coisas que eu quero! 

Depois dessa manhã, Pedro começou a anotar tudo que 
gastava todos os dias, e a cada dia que passava ele 
percebia que começava a conseguir economizar não só 
para o passeio no parque, mas também começou a sobrar 
dinheiro para fazer outras coisas. 

! Vá para a #137.

#36 
Os três amigos seguiram caminhando e conversando até 
que chegaram em frente à casa do Léo. 

Léo: — Seguinte pessoal, vamos pensar em como resolver 
isso! Não sei se vai ser fácil, mas vamos tentar pensar em 
algo hoje. Amanhã, na ida para a escola, conversamos de 
novo. 

Cris e Artur: — Fechado!  

E assim os três se despediram. 

Cris e Artur seguiram para casa ainda conversando sobre o 
que fariam para economizar. Cris não gostava muito da 
ideia de diminuir seus gastos no lanche, mas essa era uma 
causa nobre, valia o esforço. Quando chegaram em casa, 
pegaram papel e canetas para escrever formas de ganhar 
e guardar dinheiro. 
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Eles não ganhavam mesada, mas seus pais lhes davam 
dinheiro para o lanche todos os dias. Algumas vezes 
também ganhavam dinheiro dos avós. Artur já tinha o 
hábito de economizar, mas Cris estava aprendendo a fazer 
isso agora (depois do episódio do livro mágico). Os dois 
irmãos sabiam que se ela fizesse um pouquinho de 
esforço, já conseguiria economizar. Assim, Artur começou 
a explicar para irmão como fazia para ser tão econômico: 

Artur: — Assim, Cris, minha sugestão é que você comece 
anotando seus gastos. Sei que pode parecer bobagem ou 
inútil, mas falo sério. Anotar os gastos faz muita diferença! 

Cris:— Ai, Artur… mas como é que eu vou fazer? Vou ter 
de andar com um caderno e sair anotando tudo? 

Artur: — Não precisa, Cris. Você pode anotar em um 
pedacinho de papel e cada dia coloca o papel em uma 
caixinha para você ver depois, ou então pode anotar no 
bloco de notas do seu celular.  

Cris: — Ah, acho que eu vou fazer com o papelzinho… Mas 
será que vai funcionar também? 

Artur: — Vai sim, confia em mim! 

! Se você está jogando com a Cris, vá para a #51.
! Se você está jogando com o Artur, vá para a #4.

#37 
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Clarinha: — Puxa, papai… eu não sei. 

Pai: — Então, querida, te lanço um desafio. Que tal 
perguntar para seus amigos, sua professora ou seu 
professor, ou então até pesquisar no Google, e descobrir 
como se calcula uma média? Aposto que você vai 
conseguir! 

Descubra qual é a média de gastos de uma família que tem 
essas três contas de luz! 

Conta de luz de abril = R$140,00 

Conta de luz de maio = R$165,00 

Conta de luz de junho = R$130,00 

! Descubra qual é a média das três contas, vá para a # 
que tem o número igual a média.

#38 
A turma toda se conhecia desde sempre. Segundo as 
lembranças da Cris, todos sempre moraram naquela rua, 
cresceram e brincaram juntos. Todos os anos eles se 
reuniam e faziam diversas coisas legais. Às vezes, eram 
seus pais — e de Artur, seu irmão mais velho — que 
planejavam algo. Em outras, era o pai de Léo. Em outras 
ainda, a mãe de Bia. Mas, no caso deste último verão, 
quem fez a programação foi o avô de Clarinha e Pedro. 
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Todos participaram do piquenique e das tardes escutando 
as histórias do vovô Leon. Ou, como ele gostava de ser 
chamado: Leôncio, o Descobridor. 

Além das tardes com histórias e do fatídico dia da aventura 
da economia, outra coisa curiosa aconteceu nesse ano. No 
fim das férias, toda a turma se reuniu. Juntos, decidiram 
juntar dinheiro para ir ao super parque temático no fim do 
ano. 

! Se você quer saber mais sobre o super parque
temático, vá para a # 67.

! Se você quer saber mais sobre as tardes com o vovô
Leon, vá para a # 15.

! Se você quer saber mais sobre o fatídico dia da
Aventura da Economia, vá para a # 94.

#39 
Depois de conversar com o Sr. Vitor da loja de presentes e 
com todos os atendentes da farmácia, Cris e Léo 
perceberam que todo mundo dizia a mesma coisa. Todos 
mudaram pelo menos alguns preços por causa da 
dificuldade de achar moedas para dar de troco.  

Quando chegou a noite de quinta-feira, Pedro mandou 
uma mensagem para a turma, combinando uma conversa 
no intervalo da aula de sexta-feira para todos contarem 
como as coisas estavam indo.  
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! Vá para a #144.

#40 
Ao ver o livro, a menina percebeu que em cima dele ela 
podia observar seus amigos dentro da cúpula. Na página 
ao lado, estavam Léo e o mago.  

O mago estava dizia o desafio que Léo deveria cumprir 
para poder sair do livro. Clarinha sentou-se ao lado e ficou 
acompanhando a jornada de todos seus amigos.  

O primeiro a sair depois dela foi o Léo. Apesar de ele não 
entender bem as coisas, depois da explicação da menina e 
de ver os outros amigos dentro do livro, Léo também 
percebeu o que havia acontecido. 

Assim, um por um era desafiado de uma forma diferente 
e, quando conseguia cumprir o desafio, saia do livro.  

! Vá para a #142

#41 
Pedro seguiu: 

"Quando o bairro todo começou a perceber que ninguém 
tinha moedas, porque todas estavam com aquela senhora, 
foram falar com ela para convencê-la a mudar de ideia. 
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Foi uma confusão! Ela tinha razão em poder usar o 
dinheiro dela da forma como quisesse, mas guardar todas 
as moedas com ela estava prejudicando o bairro inteiro." 

Clarinha: — E qual foi a solução que encontraram? Você se 
lembra desse caso, vovô? 

Vovô Leon: — Lembro, sim. Realmente, foi uma confusão. 
Somente depois de conversar muito, a convencemos a 
usar moedas antigas, em vez das moedas válidas de uso. 
Assim, todo o bairro começou a procurar moedas antigas 
e trocavam as moedas antigas pelas moedas válidas com 
aquela senhora. Demorou quase dois meses, mas, no fim, 
ela tinha sua parede de moedas e o bairro tinha suas 
moedas de volta! 

Bia: — Que história doida! Mas isso é diferente do que está 
acontecendo agora. 

Cris: — Sim, é diferente! Não tem uma pessoa estranha 
querendo todas as moedas só para ela. Mas é o que a Sra. 
Lídia disse, “moedas não têm perninhas, não podem sumir 
sozinhas”. Em algum lugar elas devem estar! 

Vovô Leon: — Bom pessoal, ainda não conseguimos 
desvendar esse mistério, mas o que acham de 
começarmos a comer os marshmallows?  

Todos da turma: — Boa ideia! 

Vovô Leon: — Vocês trouxeram os cofrinhos de vocês? 

Todos da turma: — Sim! 
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Vovô Leon: — Ok! Então, peguem os cofrinhos e coloquem 
aqui ao redor da fogueira enquanto eu vou na cozinha 
buscar os marshmallows. 

! Vá para a #59.

#42 
Na semana seguinte, Pedro começou a fazer diferente. 
Trocou os R$20,00 por 10 notas de R$2,00. A cada dia, ele 
pegava duas notas, pelo menos assim ele sabia que não iria 
gastar mais do que o necessário. A segunda semana 
acabou e o menino conseguiu manter seus gastos em 
R$4,00 por dia, mas não tinha conseguido juntar nada a 
mais para colocar no cofrinho. Para a terceira semana, ele 
começou a fazer algo diferente. 

Todas as moedas que sobravam dos R$4,00 do dia, ele 
guardava no cofrinho. Não interessava se eram 10 
centavos ou R$ 1,00. Todos os dias, se sobrassem 
moedinhas, ele guardava no cofrinho. 

! Vá para a #137.

#43 
Mesmo depois de todas as entrevistas, do depoimento da 
Sra. Lídia não saia da cabeça de Léo…  
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"Moedas não têm pernas! Não podem simplesmente 
sumir. Elas devem estar em algum lugar." 

Isso era verdade, e era um fato que não podia ser 
questionado. As moedas TINHAM de estar em algum 
lugar! Mas onde? Onde elas foram parar? 

! Vá para o acampamento na casa do vovô Leon, na 
#120.

#44 
Artur tinha 12 anos, estava no 7° ano e tinha uma irmã de 
11 anos chamada Cris. Da mesma forma que ele, ela 
também era muito organizada. 

Era o primeiro mês de aula. Desde que voltou das férias, 
Artur, o mais organizado e mais econômico da turma, 
estava muito pensativo. Os fatos que ocorreram durante 
as férias haviam mexido muito com ele e ainda agora o 
faziam refletir. 

No princípio, parecia fácil saber o que fazer, mas as aulas 
já haviam começado há um mês, e ele ainda não se 
decidira. 

! Se você quer conhecer a Cris, vá para a #70.
! Se você quer conhecer a Clarinha, vá para a #112.
! Se você quer conhecer o Leo, vá para a #24.
! Se você quer conhecer a Bia, vá para a #130.
! Se você quer conhecer o Pedro, vá para a #99.
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! Se você já decidiu com qual personagem continuará a
história, vá para a #88.

#45 
Bia: — Mamãe, descobri como posso fazer para 
economizar e você ainda me dar um dinheiro para eu 
guardar para o passeio ao Parque do Tempo! 

Dona Lúcia: — Que legal, Bia! Me conte tudo. 

Ela contou sua ideia para mãe e ainda deu um exemplo: 

Bia: — Vou te dar um exemplo. Fazemos a lista de 
compras, você pega os preços no mercado ao lado do seu 
trabalho e anota na lista. No dia seguinte, eu vou aos 
outros dois mercados, pesquiso e anoto os preços. Então, 
à noite, nós vemos o que vale a pena comprar em qual 
mercado. Assim poderemos economizar nas compras! E o 
valor que economizado, dividimos (se for R$30,00, você 
fica com R$15,00 e eu fico com R$15,00). Você acaba 
gastando menos e eu ainda ganho!  

Dona Lúcia: — Sua ideia é muito boa, Bia! Vamos começar 
amanhã! 

Bia ficou muito contente com a ideia que teve e mal podia 
esperar para contá-la a Clarinha no dia seguinte, durante a 
ida à escola! 

! Vá para a #100.
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#46 
Pedro: — PARA TUDO! 

É isso o que aconteceu com as moedas! 

! Vá para a #97.

#47 
Depois do lanche, todos se despediram e seguiram o rumo 
de suas casas. Léo, Cris e Pedro moravam para um lado e 
Pedro, Bia e Clarinha moravam para o outro. Pedro seguiu 
com as amigas por duas quadras conversando até que se 
separaram.  

A ideia de guardar dinheiro para ir ao parque era ótima, e 
Pedro achava que não seria muito difícil fazer isso. Afinal, 
ele ganhava mesada.  

Durante o caminho até sua casa, ele foi pensando em 
possibilidades de economizar. Então, pensou nas 
seguintes possibilidades: 

1. Separar uma parte do dinheiro na hora em que
ganhar a mesada e já colocar no cofrinho. Dividir o
dinheiro que sobrar em quatro partes (uma para
cada semana) e ir usando e tentando economizar.
Se sobrar mais alguma coisa, guardar no cofrinho
no fim da semana.
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2. Quando receber a mesada, começar a anotar no
celular tudo o que for gasto. Assim, é possível ir
controlando e tentando economizar,
acompanhando tudo até o fim do mês.

! Se você acha que Pedro deve escolher a opção 2, vá 
para a # 7.

! Se você acha que Pedro deve escolher a opção 1, vá 
para a #31.

! Se você acha que Pedro deve combinar as opções 1 e
2, vá para a #90.

#48 
No sonho, ele estava na sua cidade, nas margens do rio 
(bem perto da ponte), e nas suas mãos havia um papel com 
uma lista de sonhos. Era a sua lista de sonhos, mas estava 
escrita em um tipo de papel brilhante e com cheiro de 
algodão-doce. Na verdade, quando olhou com mais 
atenção, percebeu que era um papel feito de algodão-
doce! No outro lado da ponte, ele via todos os sonhos que 
estavam na lista. Era como se do outro lado existisse tudo 
que ele queria. Ele olhou para a lista, olhou para a ponte e 
correu para atravessá-la. 
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Quando estava quase chegando na ponte, ele percebeu 
que havia deixado cair a lista no chão no início da corrida 

! Vá para a #104.

#49 
O dia passou e, quando a noite chegou, os três (Clarinha, 
sua mãe e seu pai) se reuniram novamente à mesa. O pai 
de Clarinha havia trazido as últimas três contas de luz, e a 
mãe trouxe um caderno e algumas canetas coloridas. 

Pai: — Então, vamos começar. Estas são nossas últimas 
três contas de luz. Clarinha, você sabe o que é uma média? 

Clarinha: — É algo que está no meio? 

Pai: — É mais ou menos por aí. Eu trouxe as últimas três 
contas para calcularmos o valor médio que gastamos por 
mês. Se você já tem uma ideia do que significa média, que 
tal tentar descobrir qual é a nossa média de gastos na 
conta de luz? 

Clarinha: — Vou tentar! 

Conta de luz de abril = R$140,00 

Conta de luz de maio = R$165,00 

Conta de luz de junho = R$130,00 

! Se você sabe qual é a média das três contas, vá para a 
# que tem o número igual à média.
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! Se você não sabe qual é a média das três contas, vá 
para a #37.

#50 
Entre todas as coisas novas e inusitadas que Clarinha já 
havia inventado para a turma, nessas férias ela conseguiu 
se superar. (E digo mais: acho difícil algum dia ela 
conseguir algo mais inusitado do que isso! Mas vamos 
seguir a história). 

As férias começaram, e logo a turma já sabia que todas as 
terças e quintas à tarde o vovô Leon contaria uma nova 
história sobre suas aventuras do tempo em que era 
arqueólogo. 

A turma desconfiava de que aquelas histórias não eram 
histórias de verdade, e sim ESTÓRIAS… No fim das contas, 
ninguém se preocupava muito com isso porque todos 
amavam e se divertiam muito com tudo que o vovô 
contava. 

! Para saber mais sobre o vovô Leon e suas histórias, vá 
para a #15.

! Para saber mais sobre o fato inusitado que aconteceu
durante as férias, vá para a #103.

#51 
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Cris pegou uma caixinha e escreveu em cima: MINHAS 
DESPESAS. Nessa caixinha, ela guardaria todos os 
papeizinhos com os gastos do dia. 

Na manhã seguinte, ela pegou o dinheiro do lanche, 
guardou na carteira e saiu para ir à escola. No caminho, 
passou pela banca de revistas e resolveu comprar um 
chiclete. Quando abriu a carteira viu o bilhete que ela 
mesma havia colocado. O bilhete dizia: LEMBRAR DE 
ANOTAR OS GASTOS. 

Quando viu o bilhete, Cris anotou no papelzinho: 

R$0,25 Chiclete 

Pagou o rapaz da banca e seguiu para a escola. Na hora do 
intervalo, foi à cantina para comprar um salgado e um 
chiclete para depois do lanche. Quando abriu, a carteira 
mesma coisa, o bilhete lembrando: Lembrar de anotar os 
gastos. Novamente, ela anotou no papelzinho que já 
estava escrito e seguiu com a lista de gastos. 

R$0,25 Chiclete 

R$2,50 Salgado 

R$0,25 Chiclete 

Até agora, aquela dica de anotar tudo não parecia 
funcionar muito, mas quem sabe né?   

! Vá para a #116.
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#52 
Artur olhou para trás, viu a lista no chão, mas não pôde 
resistir! Seguiu correndo para atravessar a ponte e 
alcançar seus sonhos. 

Cada passo que Artur dava, parecia que os sonhos do outro 
lado da ponte ficavam mais brilhantes. 

Quando o menino chegou à metade da ponte… 

! Vá para a #9.

#53 
Depois que Clarinha foi embora, Bia arrumou as coisas, 
tomou seu banho e se preparou para esperar sua mãe 
chegar.  

Bia queria contar tudo o que a turma havia descoberto e 
também precisava pedir à sua mãe permissão para 
acampar com o pessoal. Provavelmente, não teria 
problema, porque dona Lúcia já conhecia vovô Leon, vovó 
Bete e todo mundo!  

! Vá para a #102.
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#54 
A pulseira funcionava assim: 

Quem comprava a pulseira, depois de pagar, escolhia uma 
na vitrine. Então, ela era ativada com o código de operador 
do vendedor. A partir dessa ativação, a pulseira brilhava 
sempre que estivesse dentro do parque, perto dos 
brinquedos e, quando estivesse perto de um local com 
vestígios de oscilação temporal, ela começava a brilhar 
mais forte.  

As pulseiras ficavam fechadas com chave dentro de uma 
vitrine. Mesmo sendo um dos itens mais baratos da loja. 
Os donos do parque justificavam isso dizendo que, ainda 
que as pulseiras time-lapse fossem um dispositivo em fase 
de testes e desenvolvimento, havia um relato de uma 
pessoa que diz ter viajado no tempo ativando um desses 
locais com vestígios de oscilações temporais que a pulseira 
indicou. Por isso, agora se mantém um registro de todos 
os compradores e da hora que eles compraram a pulseira. 

! Para saber mais sobre a lenda da pulseira, vá para a 
#91.

#55 
Quando abriu os olhos ela estava de novo embaixo da 
árvore. Clarinha e Léo estavam ali também. Mas o mais 
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curioso não era isso, o mais curioso era o livro no chão. O 
livro estava aberto e, em cima dele, era possível ver a Cris 
e o Artur caminhando, falando com o mago e enfrentando 
seus desafios.  

Eles ainda precisavam aprender algo e superar alguns 
obstáculos para conseguir sair do livro. Bia, Clara e Léo 
continuaram acompanhando as aventuras de Cris e Artur, 
até que finalmente eles conseguiram sair. 

E, foi assim que Bia descobriu que realmente as estórias do 
vovô Leon eram histórias!  

! Vá para o início das aulas, no dia da reunião sobre o 
plano para ir ao parque temático, #126.

#56 
Mas algo muito estranho estava acontecendo, todos os 
preços haviam mudado. Agora as coisas tinham preços que 
não davam mais o troco em moedas. O que custava 
R$2,50, agora custava R$3,00; ou custava R$4,00 e vinha 
com mais alguma coisa junto. Por exemplo: o pão que eles 
compravam, que antes custava R$2,50, agora custa 
R$3,00; ou R$4,00 e vinha com um potinho de geleia.  

Essa mudança de preços estava fazendo os irmãos não 
ganharem mais moedinhas de seus pais. Tudo isso era 
definitivamente muito estranho. 
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Foi quando Pedro ligou para marcar uma nova reunião 
com a turma e ver o que estava acontecendo que não se 
achava mais moedas para guardar no cofrinho.  

! Vá para a #72.

#57 
No entanto, depois de um dia de férias, elas mudaram 
completamente sua forma de agir e começaram a arrumar 
tudo!  

A mãe de Bia perguntou o que havia acontecido para essa 
mudança tão grande, e as meninas explicaram. Ela não 
entendeu nada, mas estava feliz, porque agora o armário 
estava sempre arrumado e as meninas guardavam tudinho 
que antes deixavam pelo chão. 

Realmente, aquelas férias haviam sido muito diferentes. 
Além de passar a arrumar todo o armário, a mãe de Bia 
percebeu que a menina vivia falando sobre guardar 
dinheiro para visitar o super parque temático. 

! Para saber mais sobre a explicação que as meninas
deram à mãe de Bia, vá para a #108.

! Para saber mais sobre a ideia de ir ao parque
temático, vá para a #73.

#58 
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— Ora, ora, ora… vejo que nos encontramos de novo, 
Artur! 

— Mago da Economia? O que você está fazendo aqui? 

— Eu estou tentando te ajudar, Artur. Mas para conseguir 
te ajudar a atravessar a ponte e alcançar os seus sonhos, 
preciso que você também se ajude. 

— Como assim? — perguntou Artur, sem entender o que 
o mago queria dizer.

— Você já tem a lista que fez dos seus sonhos. Agora, 
precisa completá-la escrevendo as ações que fará para 
conquistar seus desejos. Desejar e querer realizar os 
sonhos é importante, mas precisamos construir o caminho 
para chegar até eles. 

Quando acabou de falar sobre construir o caminho, o 
mago apontou para a ponte, e Artur percebeu que, embora 
ali estivesse, a ponte era meio transparente. Quase como 
se fosse apenas uma ideia do que deveria ser uma ponte  

— Hummmm… acho que entendi. Significa que, quando eu 
for escrevendo as ações e pondo-as em prática na vida real, 
a ponte também vai se tornando real? 

— Isso mesmo Artur! — disse o mago. 

— Ok! Então vou começar agora mesmo! 

Quando acabou de falar, Artur acordou. 
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Acordou sabendo que, em relação a seus sonhos, ele 
precisaria completar aquela lista e pensar em quais coisas 
fazer para juntar dinheiro e realizá-los. 

Ainda pensando no sonho, ele acabou de escovar os 
dentes, se arrumou e seguiu para a aula.  

! Vá para a #134.

#59 
Cada um se dirigiu até sua barraca, pegou seu cofrinho 
transparente e levou para perto da fogueira. Quando o 
vovô chegou, viu os cofrinhos e ficou muito orgulhoso. 

Todos estavam conseguindo guardar e economizar. Era a 
primeira vez que se organizavam para que eles mesmos 
conseguissem pagar por um passeio!  

É evidente que pais e mães estavam ajudando. Cada um 
ajudava do seu jeito e de acordo com a estratégia que os 
filhos bolaram para economizar ou ganhar dinheiro. 

Clarinha havia feito uma estratégia para economizar luz, e 
da economia feita ela ganhava uma parte. Pedro anotando 
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tudo e administrando sua mesada. Cris e Artur com uma 
estratégia doida para ganhar dinheiro enquanto faziam 
seu lanche. Bia, em parceria com sua mãe, parecia ser a 
que estava com o cofrinho mais cheio. E Léo… bom a 
estratégia de Léo e seu pai era realmente muito louca. 

Vovô Leon: — Léo, fiquei sabendo que você e seu pai 
andam fazendo bagunça por aí para conseguir economizar, 
é verdade? 

Léo: — É sim, vovô Leon! Vou contar como foi. 

! Vá para a #122.

#60 
Assim, os meses foram passando e, a cada semana, os 
irmãos conseguiam juntar um bom dinheiro. Já no fim do 
primeiro mês eles descobriram que começaram a gastar 
menos ainda (o que significa que sobrava ainda mais 
dinheiro). Isso porque, além da margarina inicialmente nos 
custos, eles tinham também geleia e doce de leite, ou seja, 
no segundo mês eles não precisariam comprar nada disso. 
Economizar nisso representava sobrar mais R$4,00 por 
semana.  

Além dessa economia, os pais deles ficaram tão contentes 
de ver os dois fazendo o próprio lanche que resolveram 
doar todas as moedinhas que sobrassem para que eles 
pudessem colocar nos cofrinhos. 
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Quando já haviam passado quase seis meses desde a 
reunião na casa do vovô Leon, os cofres de Artur e Cris já 
estavam quase cheios de moedas. Mas... 

! Vá para a #56.

#61 
Cris e Léo decidiram montar uma agenda de entrevistas. 
Na quarta-feira, iriam à sorveteria e à loja de presentes. Na 
quinta-feira, iriam à farmácia.  

Depois da reunião, eles receberam de Bia uma mensagem 
no celular. Nessa mensagem havia perguntas que todos 
deveriam fazer para tentar descobrir o que estava 
acontecendo. Se quisessem, poderiam incluir mais 
perguntas, mas ao menos aquelas deveriam ser feitas: 

• Qual o seu nome e qual o nome do seu
estabelecimento comercial?

• Os seus preços mudaram no último mês?

• Tem algum motivo específico para vocês terem
mudado os preços?

• Você percebeu alguma mudança na quantidade de
moedas que as pessoas estão usando para pagar as
contas?

• Se percebeu, porque você acha que essa mudança
aconteceu?
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Com as perguntas em mãos, os dois combinaram de se 
encontrar na tarde de quarta-feira, às 15 horas, para fazer 
a investigação. 

! Vá para a #98.

#62 
Bia levou um grande susto, quando a luz começou a ficar 
forte e ela conseguiu enxergar novamente, viu que estava 
sentada no muro da ponte perto da rua em que ela 
morava. 

Bem em sua frente, ela via o rosto do mago que estava fora 
da cúpula e tinha feito Clarinha sumir ainda há pouco. O 
mago começou a falar: 

Mago: — Então quer dizer que a senhorita adora roupas 
novas? 

Bia: — Sim… (Ela respondeu bem baixinho. Ainda não 
conseguia respirar direito por causa do susto). 

Mago: — Você diz que gosta de roupas novas, mas isso não 
parece verdade quando olhamos a bagunça que é o seu 
armário. Para sair do livro, seu desafio será arrumar seu 
armário! Pense bem Bia, será que é possível ter roupas 
novas e bonitas se você não cuida delas? 

Bia pensou um pouco e ainda falando baixinho respondeu: 
— Acho que não.  
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Depois de responder, ela viu o rosto do mago desaparecer 
e, de uma forma muito estranha, parecia que tudo estava 
mais escuro. Apenas o caminho da ponte até a sua casa 
estava claro e iluminado como um dia de sol.  

! Vá para a #138.

#63 
Ingredientes para o molho de salsicha gourmet: 

500 gramas de salsichas  

Azeite a gosto 

1/2 colher de sopa de açúcar 

1 cebola grande 

3 dentes de alho 

2 tomates grandes 

1/2 xícara de molho de tomate 

1 colher de sopa de mostarda 

2 colheres de sopa de ketchup 

Sal e pimenta a gosto 

Ervas: folhas de louro, tomilho e manjericão 

Água fervendo para o molho e para cozinhar as salsichas 
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Eles não tinham essas ervas, mas decidiram substituir por 
orégano, porque orégano eles tinham em casa!  

Começaram a preparar o molho seguindo as instruções do 
YouTube direitinho! 

1. Pique os ingredientes para o molho. 

2. Leve uma panela grande ao fogo médio, acrescente 
um fio generoso de azeite e deixe aquecer. Assim 
que aquecer, adicione o açúcar, em poucos 
segundos ele estará dourado. 

3. Adicione a cebola, deixe murchar e acrescente o 
alho. Refogue por 3 a 5 minutos ou até ficar bem 
dourado e cozido. 

4. Abaixe o fogo e acrescente os tomates e o molho 
de tomate. Deixe cozinhar até os tomates se 
desmancharem um pouco (cerca de 3 minutos). 

5. Tempere com sal e pimenta, a mostarda e o 
ketchup. 

6. Adicione 1/2 xícara de água fervendo, ou mais se 
você achar necessário mais molho. 

7. Deixe seu molho cozinhar/reduzir por 5 minutos, 
mexendo de vez em quando. 

8. Adicione as salsichas, o louro e tomilho (no caso 
dos dois, eles adicionaram orégano!) e deixe 
cozinhar por mais 5 minutos. Ou até seu molho 
engrossar. 

9. Prove o molho e acerte o tempero se necessário.  
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Depois de pronto o molho, pegaram o pacote de massa e 
seguiram exatamente a receita. Colocaram a água para 
esquentar na panela, depois, quando a água estava 
fervendo, acrescentaram a massa, o óleo e o sal e 
deixaram cozinhar. 

Foi uma festa, riram muito e a massa com molho de 
salsicha gourmet ficou uma delícia!  

Se o pai do Léo fosse comprar comida para os dois e para 
sobrar para o dia seguinte, gastaria cerca de R$30,00. Eles 
fizeram as contas de quanto custavam os ingredientes 
usados e concluíram que gastaram no máximo R$22,00 
para fazer aquela massa com salsicha! Isso quer dizer que 
só hoje eles já haviam economizado R$8,00.  

E assim os dois aceitaram o desafio: Aprender a cozinhar 
economizando! 

! Vá para a #143.

#64 
Pedro pegou o dinheiro que ainda restava das próximas 
três semanas e trocou por notas de R$2,00. A cada dia, ele 
pegava duas notas. Pelo menos assim ele sabia que não iria 
gastar mais do que o necessário. A segunda semana 
acabou e o menino conseguiu manter seus gastos em 
R$4,00 por dia, mas não tinha conseguido juntar nada a 
mais para colocar no cofrinho. Na terceira semana, ele 
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começou a controlar mais onde gastava e conseguiu 
começar a guardar moedas no seu cofrinho todos os dias. 
Não interessava se eram 10 centavos ou R$1,00. Todos os 
dias, se sobrassem moedinhas, ele guardava no cofrinho. 

! Vá para a #137.

#65 
Sr. Sid: — Olha, eu não sei. Só sei que faz uns dois meses 
que começou a ficar difícil de achar troco. Neste mês, ficou 
praticamente impossível. Parece mesmo que todas as 
moedas sumiram do bairro. 

Clarinha: — Então, senhor Sid! É exatamente esse o 
mistério de que falamos no início. Nós também estamos 
com dificuldades de achar moedas para colocar nos nossos 
cofrinhos… Por isso resolvemos fazer uma pesquisa e 
entrevistar as pessoas que têm estabelecimentos 
comerciais aqui no bairro, para ver se descobrimos alguma 
pista sobre o que está acontecendo. 

Sr. Sid: — Parabéns pela iniciativa, meninas! Estendam 
meus parabéns a toda a turma. E, quando descobrirem o 
que está acontecendo, por favor, me avisem! 
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Bia: — Claro! Muito obrigada, senhor Sid! Agora nós vamos 
seguir nossa investigação! Até mais! 

Sr. Sid: — Até mais, meninas! 

! Vá para a #46.

#66 
Pedro chegou em casa e depois do jantar foi para seu 
quarto pensar. Alguma coisa estava acontecendo, em 
algum lugar as moedas estavam, mas ele não sabia onde. 

Por mais bizarra que fosse a história daquela senhora que 
queria cobrir a parede de moedas, pelo menos explicava 
por que as moedas estariam sumindo naquela ocasião. E 
agora? Agora não tinha uma mulher estranha escondendo 
as moedas!  

Ele pegou o telefone e ligou para seu avô. 

Pedro: — Alô, vovô Leon, o senhor pode falar agora? 

Vovô Leon: — Oi, Pedro! Posso, sim. Diga. 
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Pedro: — Estamos com uma situação crítica. Lembra 
quando fizemos o plano para economizar dinheiro e ir ao 
Parque do Tempo? 

Vovô Leon: — Claro que lembro! Eu até fiz cofrinhos para 
vocês! 

Pedro: — Então, estamos passando por um problema. As 
moedas do bairro sumiram e não estamos mais achando 
nenhuma para guardar nos cofrinhos. 

Vovô Leon: — Humm, me fala mais. 

! Vá para a #8.

#67 
O Parque do Tempo era um super parque temático que 
falava sobre o Tempo. Nele havia diversos brinquedos 
diferentes, mas também havia uma lenda muito estranha 
a seu respeito. A lenda dizia que, há muito tempo, uma 
menina havia sumido por lá depois de comprar uma tal 
pulseira mágica na loja de souvenirs.  Horas depois, 
quando reapareceu, a menina disse que havia viajado no 
tempo e no espaço. Disse que ter ido à Roma, na época do 
Império Romano, com mais três amigos. Se a lenda era 
verdade ou não, ninguém sabia ao certo, mas… que o 
parque era muito legal e misterioso, isso era! 
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Hoje, as tais pulseiras eram famosas no parque, e tinham 
o nome de "Pulseira time-lapse". Elas tinham esse nome
porque, segundo os fabricantes elas conseguiam
identificar locais que tinham vestígios de oscilações
temporais. É claro que eles diziam que essa tecnologia
ainda estava em fase de testes, mas… vai saber, né?

! Para saber mais sobre como funciona a pulseira, vá 
para a #54.

! Para saber mais sobre a lenda da pulseira, vá para a # 
91.

#68 
No momento em que acabou de falar, o mago, a floresta e 
tudo mais ao redor começou a sumir e se transformar em 
algo que parecia uma sala de aula. 

Léo percebeu que tinha uma mochila vazia nas mãos e que 
existiam muitos materiais escolares espalhados pela sala. 
Era fácil de entender, o desafio do mago dizia para guardar 
todos os materiais na mochila. 

Quando se abaixou para pegar o primeiro lápis do chão, 
ele rolou um pouco para lado e escapou da sua mão. Não 
parecia ter vento na sala, mas tudo bem. Léo deu dois 
passos para o lado, foi pegar o lápis e ele rolou de novo.  
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Não era vento. Não fazia sentido o lápis rolar. Léo 
percebeu que havia uma borracha bem ao seu lado, 
aproveitou e foi pegar a borracha para guardar na mochila. 

Para sua surpresa, quando foi pegar a borracha, ela saiu 
“pulando” e fugiu dele.  

— Ok, ok, ok… estava muito fácil, não é sr. Mago? Tudo 
bem! Vou capturar todos esses materiais escolares e 
guardá-los na minha mochila! 

Léo começou a caçar os materiais que insistiam em fugir 
de suas mãos. Foi um trabalho árduo, mas depois de muito 
esforço conseguiu guardar tudo. Cansado daquela caçada, 
ele sentou-se no chão, fechou os olhos e respirou fundo. 
Quando tornou a abri-los... 

! Vá para a #26.

#69 
Clarinha chegou em casa e contou para seus pais tudo que 
aconteceu durante a reunião na casa do vovô Leon. Eles 
ficaram muito empolgados com a iniciativa da turma. Ir ao 
Parque do Tempo era um motivo muito bom para 
economizar!  

Depois de conversar com seus pais, tomar banho e jantar, 
foi para o seu quarto. Ela pegou um caderno, algumas 
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canetas coloridas e, deitando atravessada na cama, 
começou a pensar. 

“E agora? O que eu vou fazer para guardar dinheiro? 
Pensando bem, acho que meu problema não é guardar 
dinheiro, meu problema é ganhar dinheiro! Não tem como 
eu guardar se primeiro eu não ganhar… 

É… acho q e meu problema é um pouco maior do que eu 
imaginava. O que posso fazer para resolver isso?” 

Enquanto pensava, Clarinha rabiscava na folha do caderno. 
Ela já havia desenhado, uma flor, uma árvore, uma casa e, 
curiosamente enquanto estava desenhando uma lâmpada 
ela teve uma ideia. 

“Nossa! acho que eu já sei o que vou fazer!!! Vou ajudar 
meus pais a economizarem na luz! Eles sempre reclamam 
que nós gastamos muita luz. É isso, vou ajudar a diminuir 
nossa conta de luz e pedir para eles me darem o dinheiro 
que eu conseguir economizar na conta!” 

Clarinha estava muito feliz com a sua ideia. Era genial! 
Afinal, ela não ganhava dinheiro para que pudesse 
economizar, então, ajudar seus pais a economizar poderia 
ser uma forma de ela ganhar um dinheirinho. 

! Vá para a #16.

#70 
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Cris tinha 11 anos, estava no 6° ano e tinha um irmão de 
12 anos chamado Artur. Da mesma forma que ela, ele 
também era muito organizado. 

Era o primeiro mês de aula desde o tal episódio da 
aventura da economia, e Cris havia mudado muito seu 
comportamento. Os primeiros dias foram os mais difíceis, 
mas, depois de uma semana, tudo começou a melhorar e 
agora ela nem sofria tanto para guardar o dinheiro que 
ganhava.  

Durante as férias, muitas coisas curiosas e interessantes 
aconteceram. Uma delas foi a decisão tomada pela turma 
de bolar um plano para conseguir juntar dinheiro e visitar 
ao incrível  parque temático no fim do ano. 

! Se você quer conhecer o Artur, vá para a #44.
! Se você quer conhecer a Clarinha, vá para a #112.
! Se você quer conhecer o Leo, vá para a #24.
! Se você quer conhecer a Bia, vá para a #130.
! Se você quer conhecer o Pedro, vá para a #99.
! Se você já escolheu com qual personagem ira

continuar a história, vá para a #88.

#71 
Pai: — Clarinha, você quer um pedaço dessa banana? É a 
última. 

Quando ouviu seu pai perguntando se ela queria um 
pedaço da banana, outra ideia apareceu!  
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Clarinha: — Papai, é isso! Você é um gênio! 

O pai e a mãe da menina se olharam e franziram a testa 
sem entender nada. 

Clarinha: — Você é um gênio, papai! Essa é a resposta para 
a pergunta da mamãe! Essa é a solução para eu ganhar um 
dinheirinho e vocês também economizarem! 

Os dois deram um leve sorriso e a mãe de Clarinha 
perguntou: Como assim minha filha? Nos fala mais dessa 
solução. 

Clarinha: — É simples! Vamos dividir o que eu conseguir 
economizar! Vou mostrar para vocês, por exemplo: 

Antes vocês gastavam R$100,00. 

Se eu conseguir diminuir a conta para R$80,00, sobra 
R$20,00, certo? 

Pai: — Certo. 

Clarinha: — Se pegarmos esses R$20,00 e dividirmos, ou 
seja, vocês me dão R$10,00 e ficam com os outros 
R$10,00. Assim, no fim das contas, vocês terão pago 
R$80,00 da conta de luz e, mesmo pagando mais R$10,00 
para mim, o total que vocês vão gastar é de R$90,00, e 90 
é menos do que 100! Viu! Assim vocês economizam 
R$10,00 e eu ganho R$10,00! Dividimos o lucro e todo 
mundo ganha! 
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Pai: — Muito bom! Adorei a ideia, Clara! Vamos fazer 
assim, hoje à noite vamos pegar as contas de luz e ver 
quanto gastamos.  

Realmente, a ideia que Clarinha teve quando o seu pai lhe 
ofereceu um pedaço de banana havia sido genial! Todos 
ficariam contentes. Ela ganharia um dinheirinho e os pais 
diminuiriam o gasto com a luz. Acabou de comer seu pão 
rapidinho e foi para a aula!  

! Vá para a #100.

#72 
Algo muito estranho estava acontecendo, ninguém mais 
tinha moedas. Todos os amigos estavam enfrentando a 
mesma dificuldade. O que havia acontecido para as 
moedas sumirem?  

Pedro havia ligado para todos, marcando uma nova 
reunião na casa do vovô Leon para tentarem entender o 
que estava acontecendo. A reunião ficou marcada para 
depois da aula, às 14:00.  

! Vá para a #17.

#73 
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Durante as férias muitas aventuras aconteceram com a 
turma, e uma das ideias surgidas foi a de arranjar em um 
jeito de todos irem visitar o super parque temático que 
havia na cidade vizinha. 

A turma já conhecia o Parque do Tempo pela a internet, 
mas nenhum deles tinha ido lá. Era um incrível parque, 
cujo tema era o tempo.  

Era um parque muito antigo e misterioso, existiam lendas 
sobre ele. Embora todos quisessem ir, era muito difícil, 
porque precisariam que algum adulto fosse junto (não 
aceitavam menores de 18 anos sozinhos no parque), e o 
preço para entrar também não era barato. 

No entanto, depois de tudo o que a turma aprendeu 
durante as férias sobre economizar, eles tinham certeza de 
que conseguiriam bolar um plano para juntar dinheiro e ir 
ao parque.  

Assim, as férias passaram com muitas aventuras, tardes na 
casa do vovô Leon com suas histórias (as quais, agora Bia 
sabia, eram histórias com H!) e todos colocando em prática 
o que aprenderam sobre economia. O próximo passo era:
pensar no plano e juntar o dinheiro para ir ao Parque do
Tempo.

! Para saber mais sobre o parque temático, vá para a 
#67.

! Para saber mais sobre as histórias do vovô Leon, vá 
para a #15.
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! Para ir para o início das aulas, no dia da reunião sobre
o plano para ir ao parque temático, vá para a #126.

#74 
Quando olharam para baixo, todos viram que o chão havia 
sumido e que eles estavam em cima de um grande livro. A 
luz começou a ficar mais forte, mais forte, mais forte, até 
ofuscar a visão. 

No momento em que a luz diminuiu, e eles voltaram a 
enxergar, perceberam que estavam em uma clareira na 
floresta e que suas roupas estavam diferentes. Parecia que 
todos estavam com roupas de aventura. 

Enxergaram uma floresta densa com muitas árvores e 
plantas, olharam para o lado e viram que estavam aos pés 
de uma montanha que tinha uma entrada para uma 
caverna. O mais incrível se deu quando todos olharam para 
cima e perceberam que estavam dentro de uma cúpula de 
vidro. 

Fora da cúpula, o céu continuava escuro com estrelas 
brilhantes. E havia um mago gigante que começou a falar: 

— Ora, ora, ora… são cinco crianças! Se vocês foram 
capazes de abrir este livro, também deverão ser capazes 
de participar da aventura! Vocês entraram na aventura da 
economia e só poderão sair do livro quando cada um 
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cumprir o desafio de economizar. A aventura começa com 
você, Clarinha! 

Quando o mago acabou de falar, Clarinha desapareceu. 

! Se você está jogando com o Artur, vá para a #135.
! Se você está jogando com a Cris, vá para a #77.
! Se você está jogando com a Bia, vá para a #62.
! Se você está jogando com o Léo, vá para a #123.
! Se você está jogando com a Clara, vá para a #18.

#75 
Depois da conversa com o Sr. Sid, Clarinha e Bia 
perceberam que as moedas estavam sumindo mesmo. 
Não era só com o pessoal da turma que isso estava 
acontecendo. Elas voltaram para a casa da Bia, começaram 
a organizar as anotações que haviam feito e passar tudo 
para o caderno. 

! Vá para a #144 para continuar a investigação com os
mercados no dia seguinte.

#76 
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Logo na segunda-feira, depois do acampamento, todos 
começaram a agir! Trocaram as moedas por notas e 
conseguiram colocar as moedas de novo e circulação. Os 
preços se normalizaram e eles voltaram a economizar as 
moedinhas. 

Bom, voltaram a economizar moedinhas com uma 
diferença: toda vez que eles viam que o cofrinho estava 
ficando com muitas moedas, as levavam a alguma loja ou 
comércio para trocar por notas que devolviam para dentro 
do cofrinho. E foi assim que a turma resolveu o mistério 
das moedas que sumiram. FIM 

#77 
Cris ficou muito espantada, e quando olhou para os outros 
três, de forma muito misteriosa, um a um começou a 
desaparecer. Depois de Clara, Bia também sumiu e depois 
foi a vez de Léo. Ao perceber que todos estavam sumindo, 
Cris correu para abraçar seu irmão, mas não foi rápida o 
suficiente… 

Como em um piscar de olhos, ela não estava mais correndo 
em direção ao seu irmão. Em um momento, Cris estava 
correndo para abraçá-lo; no momento seguinte, corria em 
um terreno estranho que parecia um pântano, com 
troncos de árvores caídas e um caminho estreito, difícil de 
percorrer. Ela correu mais um pouco e parou de repente 
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quando viu novamente o mago. Ele estava perto da 
estrada e disse: 

— Cris, você é uma menina muito organizada e sabe cuidar 
bem das suas coisas. Isso é muito bom, e já está na hora 
de aprender a economizar seu dinheiro. Por que você 
gasta tudo o que ganha? 

Cris ficou pensativa. Realmente, ela era muito organizada; 
arrumava e cuidava de suas roupas, materiais escolares, 
de tudo ela cuidava! Mas quando chegava na hora de 
gastar o dinheiro, não conseguia resistir e gastava tudinho. 
O mago continuou falando: 

— Cris, seu desafio para sair do livro será conseguir 
economizar seu dinheiro, sem gastar tudo de uma vez só. 

! Vá para a # 19.

#78 
Léo começou a economizar no lanche naquele dia mesmo, 
e quando seu pai chegou em casa, contou as novidades: 

Carlos: — Léo, já falei com a escola, peguei os contatos 
para conversar com os outros pais e anunciei os livros. 
Vários fizeram perguntas sobre os livros e pediram fotos. 
Acredito que sua ideia vai dar certo! E tem mais, pensei 
hoje durante o dia em mais uma coisa que podemos fazer 
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para economizar e sobrar mais dinheiro para você e para 
mim. 

Léo: — Sério pai? Que legal, o que é? 

Carlos: — Bom, estava pensando no seguinte. Quase todos 
os dias eu compro comida para jantarmos e sobrar comida 
para você almoçar, certo? 

Léo: — Certo. 

Carlos: — E se nós começássemos a aprender a cozinhar, 
em vez de eu comprar comida? Acredito que comprando 
as coisas e fazendo comida em casa vamos gastar menos 
do que sempre comprar comida na rua. O que você acha? 

Léo: — É uma ideia muito boa! Mas acho que vamos rir 
muito aprendendo a cozinhar! Você mal e mal sabe fazer 
um arroz com hambúrguer!  

Carlos: — Mas até parece que você sabe fazer alguma 
coisa além de sanduíche!  

Léo: — Vai ser muito engraçado! Vamos procurar no 
YouTube a receita que vamos fazer amanhã?  

Carlos: — Vamos! 

Os dois pegaram o celular e começaram a ver receitas. Não 
paravam de rir um minuto, porque começavam a pensar 
se tinham os ingredientes, se a receita era muito difícil ou 
então se demorava muito para ser feita. 
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Depois de pesquisar bastante, decidiram começar com 
algo bem fácil. Macarrão com molho de salsicha! (Até 
porque, esses ingredientes eles tinham em casa).  

Para o molho de salsicha, resolveram pegar uma receita 
gourmet da internet!  

! Vá para a #63.

#79 
A turma toda se conhecia desde sempre. Léo sabia que não 
havia nascido na casa em que morava agora com seu pai. 
Eles haviam se mudado para o bairro quando ele tinha 
menos de 3 anos. Mesmo sabendo disso, ele sentia que ali 
era o lugar onde tinha os seus amigos e a sua turma.  

Todos os anos, a turma se organizava nas férias e fazia 
diversas coisas legais. Há dois anos, o pai de Léo organizou 
uma viagem para a praia e levou todo mundo! Foram 10 
dias de muita brincadeira e diversão. Mas cada ano era 
um; às vezes eram os pais de Cris e Artur que planejavam 
algo, às vezes era a mãe de Bia. No caso do último verão, 
quem fez a programação foi o avô de Clarinha e Pedro. 

Mas o que importa agora são duas coisas: 

1. As aulas já começaram e Léo estava empenhado
para colocar em prática o que havia aprendido em
A aventura da economia.
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2. Hoje era o dia marcado para a turma se reunir na
casa do vovô Leon para bolar o plano de juntar
dinheiro e visitar o Parque do Tempo, um super
parque temático que ficava na cidade vizinha.

! Se você quer saber mais sobre o super parque
temático, vá para a #67.

! Para ir ao início das aulas, no dia da reunião sobre o
plano para ir ao parque, vá para a #126.

! Se você quer saber mais sobre A aventura da
economia, vá para a #94.

#80 
Quando chegou à loja, ela viu vários celulares e tablets 
muito legais. Entre eles estava o celular que ela tanto 
queria! Foi perguntar o preço e percebeu que se não 
tivesse gastado metade do seu dinheiro em doces, ela 
poderia ter comprado aquele celular. Dá para acreditar? O 
celular custava exatamente o valor que havia gastado em 
doces…  

Ela ficou muito triste por não conseguir comprar o celular, 
mas parou e pensou: 

— O mago tinha razão, se eu não gastasse tudo logo nas 
primeiras coisas que vejo, poderia comprar várias outras 
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coisas legais! A partir de agora vou seguir a dica do mago 
e começar a guardar meu dinheiro. 

Nesse momento, aquele objeto que brilhava tanto no 
fundo do corredor apareceu melhor, e ela enxergou um 
livro. Caminhou até ele e quando tocou no livro... 

! Vá para a #96.

#81 
Cris estava muito empolgada com o acampamento na casa 
do vovô Leon. Ela sabia que seria uma aventura. Até 
porque, tudo que envolvia o vovô Leon era mistério e 
aventura! Mas mesmo assim, ela também estava 
preocupada. E se a turma não conseguir resolver o 
mistério das moedas que sumiram? E se não conseguir 
juntar dinheiro suficiente para fazer o passeio no parque?  

O passeio no Parque do Tempo era algo que todos queriam 
muito fazer. Já fazia mais de um ano que eles tentavam, 
tentavam e não conseguiam convencer os adultos a levá-
los. Agora, finalmente o Sr. Carlos (pai do Léo) disse que 
levaria a turma toda… 

Eles precisavam dar um jeito de resolver! Onde essas 
moedas se esconderam? 

! Vá para o acampamento na casa do vovô Leon, na 
#120.
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#82 
Que Clara e Bia acreditem, é compreensível, elas são mais 
novas e pode ser que o sonho delas tenha sido tão real que 
elas não consigam separar imaginação de realidade. Mas 
Cris e Léo… eles já são mais velhos… é difícil de entender o 
porquê de eles acreditarem. 

Nesse dia das férias, Pedro não estava junto. Ele tinha ido 
passar uma semana na casa dos seus outros avós. Pedro, 
apesar de ter ouvido todos os argumentos, histórias e 
explicações, também não acreditava que toda essa loucura 
fosse realidade. 

Afinal, livros mágicos não existem! 

! vá para a #134

#83 
As férias continuaram. Depois de tudo o que aconteceu, 
Cris começou a guardar e cuidar melhor de seu dinheiro. 
Até que um dia, quase no fim das férias, ela teve uma ideia: 

— Pessoal, o que acham de guardarmos dinheiro para 
visitar o Parque do Tempo? 

O Parque do Tempo era um super parque temático que 
falava sobre o tempo. Nele havia diversos brinquedos 
diferentes, mas também havia uma lenda muito estranha 
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a seu respeito. A lenda dizia que, há muito tempo, uma 
menina havia sumido por lá e, quando ela reapareceu 
quatro horas depois, disse que havia viajado no tempo e 
no espaço. Segundo ela, havia ido à Roma, na época do 
Império Romano, com mais três amigos. Se a lenda era 
verdade ou não, ninguém sabia ao certo, mas… que o 
parque era muito legal e misterioso, isso era! 

Todos adoraram a ideia. Então, combinaram de se reunir 
no início das aulas para bolar um plano de juntar dinheiro 
para ir ao parque. As aulas já haviam começado há quase 
um mês. Portanto, naquele dia, à tarde, todos iriam se 
encontrar na casa do vovô Leon para fazer o tal plano de 
juntar dinheiro.  

! Vá para a #126.

#84 
Artur: — Cris, eu acho que tenho uma ideia para 
economizarmos ainda mais do que apenas anotando! 

Cris: — E você teve essa ideia só agora? Agora que eu 
aprendi a economizar anotando… aff... 

Artur: — Olha, você vai gostar. Hoje você consegue 
economizar quanto por semana? 

Cris: — Ah, uns R$3,50 ou R$4,00. 
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Artur: — E o que você acha de começar a economizar mais 
do que R$10,00? 

Cris: — Ah! Agora eu vi vantagem! 

Artur: — Então, minha ideia é nós mesmos começarmos a 
fazer nosso lanche. Juntando o custo do meu lanche e o do 
teu, nossos pais nos dão R$45,00 por semana. Se 
comprarmos as coisas para preparar o nosso lanche, 
conseguimos gastar cerca de R$20,00 apenas, e assim vai 
sobrar uns R$ 25,00 para dividirmos! 

Cris: — Tô dentro! Me explica melhor! 

Artur mostrou a lista de compras e custos que havia feito 
para sua irmã. Ela ficou hiper empolgada e os dois 
decidiram começar a fazer o seu próprio lanche já na 
semana seguinte.  
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! Vá para a #60.

#85 
Hoje quando acordou, Artur não sabia exatamente o que 
estava acontecendo. O sonho havia sido tão real que o fez 
repensar sobre o estranho acontecimento das férias. 

No sonho de hoje, o pessoal da turma não estava junto, 
mas ele novamente estava na caverna. Por algum motivo 
que ele não sabia, os obstáculos que existiam antes 
sumiram, e apenas uma diversidade de opções brilhavam 
à sua frente. 

Agora, indo para escola, ele ainda pensava no sonho e nas 
opções. O trajeto de casa até a escola não era longo, mas 
já levava tempo suficiente para ele se dar conta de que, 
apesar de já fazer mais de um mês, ainda não havia 
escolhido o seu objetivo desse ano. 

! Se você quer saber mais sobre o ocorrido durante as 
férias, vá para a #141.

! Se você quer rever e reavaliar o sonho que Artur teve 
durante essa noite, vá para a #89.

! Se você quer atravessar a rua e ir falar com seu 
melhor amigo (Pedro), vá para a #32.
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#86 
No quarto, todos os brinquedos de clarinha estavam 
espalhados e tinham ganhado vida. Parecia que ela havia 
entrado no filme Toy Story! Mas, infelizmente, ela havia 
entrado no quarto do vizinho malvado do Andy! Os 
brinquedos da menina estavam perdendo peças e se 
quebrando enquanto caminhavam.  

A cena era horrível, parecia um filme de terror. No 
entanto, Clarinha foi corajosa e correu, correu, e pegou o 
tambor antes de as cordas começarem a soltar, 
guardando-o no lugar. Quando fez isso, percebeu que o 
tambor ficou novinho e inteiro! Clarinha havia descoberto 
um jeito de seus brinquedos não quebrarem e não 
estragarem. Bastava cuidar e guardar no lugar! Por isso ela 
continuou correndo e guardando todos os brinquedos até 
que o quarto estivesse todo arrumado. No momento em 
que guardou o último brinquedo, o mago apareceu. 

! Vá para a #118.

#87 
Pedro: — Enquanto estávamos conversando com o Jorge, 
ele se lembrou de uma vez em que isso já havia 
acontecido.  
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Bia: — Como assim, já havia acontecido? Houve outra vez 
em que as moedas sumiram? 

Pedro: — É, mais ou menos. Foi assim: 

"Aos poucos, elas começaram a ficar mais raras, e as 
pessoas aqui no bairro começaram a não ter moedas. Foi 
muito parecido com agora: os preços mudaram para 
preços que não precisava dar troco, as pessoas não tinham 
mais moedas, tudo muito parecido, mas havia uma 
diferença. 

Naquela ocasião, uma senhora que morava aqui no bairro 
e estava decorando a sala de sua casa, resolveu que iria 
cobrir toda a parede da sala com moedas. Essa seria a sua 
decoração.  

Inclusive, ela disse que o dinheiro era o mesmo. Qual a 
diferença de ela gastar R$500,00 em um quadro para 
colocar na parede ou pegar R$500,00 em moedas e colar 
na parede para decorar?" 

Clarinha: — Nossa, mas isso é muito estranho! Imagina 
uma parede de moedas?  

Artur: — Eu também acho bizarro, Clarinha. Mas em uma 
coisa ela tem razão, 500 reais são 500 reais. Não interessa 
se é em moeda ou em papel, ainda assim o dinheiro é dela. 

Cris: — Sim… mas é muito estranho. 

Pedro: — Ok, mas me deixa seguir contando a história! 
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! Vá para a #41.

#88 
! Se você quer continuar a história com o Artur, vá para 

a #85.
! Se você continuar a história com a Cris, vá para a #38.
! Se você continuar a história com a Clarinha, vá para a 

#50.
! Se você continuar a história com o Léo, vá para a # 79.
! Se você continuar a história com a Bia, vá para a #57.
! Se você continuar a história com o Pedro, vá para a 

#13.

#89 
Enquanto escovava os dentes, Artur relembrava cada 
detalhe do sonho que Ele estava em sua cidade, nas 
margens do rio (bem perto da ponte). Em suas mãos, havia 
um papel com uma lista de sonhos; era a sua lista de 
sonhos. Mas estava escrita em um tipo de papel brilhante, 
com cheiro de algodão-doce. Na verdade, quando olhou 
com mais atenção, percebeu que o papel era feito de 
algodão-doce! No outro lado da ponte, ele via todos os 
sonhos que estavam na lista, era como se do outro lado 
existisse tudo que ele queria. Ele olhou para a lista, olhou 
para a ponte e correu para atravessá-la. 
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Quando estava quase chegando na ponte, percebeu que 
havia deixado cair a lista no chão. 

! Para seguir correndo para a ponte, vá para a # 52.
! Para voltar e pegar a lista, vá para a # 115.

#90 
Ao chegar em casa, Pedro foi ao seu quarto, pegou um 
caderno que sobrou do último ano e junto com o cofrinho 
que o vovô Leon deu. Levou tudo para a sua escrivaninha.  

Pedro recebia R$ 25,00 por semana, ou seja, a mesada dele 
era de R$100,00. Normalmente, ele gastava seu dinheiro 
com lanche na escola ou nos passeios ao shopping com 
Artur. Às vezes, Pedro também ganhava algum dinheiro de 
seus avós. Esse dinheiro ele juntava para comprar algum 
jogo de videogame.  

Essa situação de ganhar um dinheiro extra não era muito 
comum, acontecia apenas quando havia alguma data 
comemorativa. No entanto, era uma receita (dinheiro que 
entrava) que ele também tinha de considerar no seu plano. 
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Depois de olhar alguns minutos para a folha de caderno 
em branco e pensar por onde deveria começar, ele 
decidiu: Vou começar anotando quanto eu ganho e 
escolhendo quanto eu vou separar da minha mesada para 
guardar para o parque. 

! Vá para a #131 e veja como Pedro fez.

#91 
Lenda da pulseira: 

"A pulseira é um brinquedo vendido no parque desde o dia 
da sua inauguração. Originalmente, chamava-se pulseira 
mágica. Ela tinha esse nome porque o fabricante que as 
fornecia dizia que, além de brilharem sempre que o 
portador da pulseira chegasse perto de um dos brinquedos, 
elas brilhariam mais forte quando detectassem um local 
com vestígios de oscilações temporais. 

Mesmo não acreditando na veracidade desta segunda 
funcionalidade da pulseira, os administradores do parque 
acharam interessante ter esse item para vender na loja de 
souvenirs.  

Uma semana após a inauguração do parque, foi registrado 
o caso de uma menina de 14 anos que estava com a
pulseira e se perdeu dos pais. Os seguranças fizeram uma
busca completa e não a encontraram, mas felizmente ela
reapareceu quatro horas depois.
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Quando questionada sobre onde estava durante todo esse 
tempo, a menina disse ter viajado no tempo e ido à Roma, 
na época do Império Romano, onde ela e mais três amigos, 
que também estavam no parque, causaram a destruição 
da torre que hoje era o brinquedo chamado Cursed Tower. 

Os pais da menina disseram que ela não havia vindo ao 
parque com amigos e que ela deve ter acabado dormindo 
em algum lugar e sonhado com isso. 

Mesmo não acreditando na história da menina, os 
administradores acharam que seria legal para o parque 
trazer essa história e esse mistério. Então, contrataram o 
fabricante das pulseiras para produção exclusiva do item 
para o parque." 

! Vá para a #132.

#92 
No dia seguinte, durante o intervalo da aula, Pedro foi falar 
com Artur.  

Pedro: — Cara, me diz uma coisa, como é que você faz para 
guardar tanto dinheiro se você nem recebe mesada? 

Artur começou a contar… 

— Olha Pedro, eu faço o seguinte. Antes, meus pais davam 
dinheiro para minha irmã Cris e eu comprarmos lanche na 
escola. Eu vi que isso custava cerca de R$45,00 reais por 
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semana para eles (eles davam R$4,50 para cada um de nós 
por dia). Daí eu resolvi fazer uma proposta para eles e 
perguntei: E, se vocês comprarem as coisas para nós 
fizermos o nosso lanche, vocês nos dão R$20,00 por 
semana? 

— No início eles não concordaram. Então eu fiz uma conta 
e mostrei que, mesmo nos dando R$20,00, eles ainda 
gastariam um pouquinho menos que os R$45,00 por 
semana.  

Pedro: — Legal! E como você faz para não gastar todo o 
dinheiro que você ganha? 

Artur: — Todo dinheiro que eu ganho eu anoto em um 
caderno. E também anoto tudinho que eu gasto. Assim, eu 
não me perco e sei o que tenho para gastar e quanto ainda 
tem de dinheiro para guardar.  

Pedro achou aquela ideia de anotar interessante, mas não 
sabia se ia funcionar para ele.  

! Se você quer que Pedro praticar a dica de Artur, vá 
para a #7.

! Se você prefere continuar tentando economizar sem
precisar ter esse trabalho de anotar tudo, vá para a 
#42.

#93 



94 

Clarinha e Bia decidiram que começariam a trabalhar no 
caderno de pistas e nas perguntas no dia seguinte. Na 
quarta-feira, iriam à lanchonete do Sr. Sid para conversar 
com ele. Ele era muito legal e elas nem se lembram desde 
quando já o conhecem. Depois de conversar com ele, na 
quinta-feira iriam em um dos mercados e, na sexta-feira, 
no outro. Dessa forma, elas conseguiriam falar com todo 
mundo antes do fim de semana. 

Para descobrir algo, elas fizeram uma lista de perguntas 
para seguir: 

• Qual o seu nome e qual o nome do seu
estabelecimento comercial?

• Os seus preços mudaram no último mês?

• Há algum motivo específico para vocês terem
mudado os preços?

• Você percebeu alguma mudança na quantidade de
moedas que as pessoas estão usando para pagar as
contas?

• Se percebeu, porque acha que essa mudança
aconteceu?

Com essa lista de perguntas, todos certamente 
conseguiriam boas informações. Elas copiaram a lista e 
enviaram para o grupo da turma.  

! Vá para a #121.
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#94 
Em um belo dia, durante as férias… 

Artur, Cris, Bia e Léo estavam conversando sentados 
embaixo de uma árvore. Fazia muito calor. Ainda que 
todos conversassem muito, a sensação de calor e o sono 
tomou conta e foi mais forte do que qualquer um deles. 

Foi quando um sonho estranho começou com os quatro 
exatamente onde estavam quando acordados. Estavam 
sentados e conversando embaixo da árvore quando de 
repente Clarinha chegou correndo com um grande livro 
nas mãos. 

— Pessoal, pessoal! Olhem só o que eu achei em um baú 
do meu avô! Acho que é um livro mágico, só que ele não 
abre… — disse a menina. 

— Clarinha, livros mágicos não existem! Esse livro deve 
estar só com as páginas coladas — falou Artur. 

— Vamos tentar abrir, todos ao mesmo tempo – disse Léo. 

E quando todos tocaram o livro, a mágica aconteceu! O 
céu escureceu, estrelas brilhantes surgiram e eles não 
sabiam mais onde estavam. 

! Vá para a #74.

#95 
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Por mais que pensasse naquela situação, Artur não 
conseguia ver uma resposta lógica para as moedas 
estarem sumindo. Parecia muito doido, mas nada do que 
aconteceu naquele verão, os sonhos com o mago e agora 
esse mistério das moedas sumidas, dava para entender.  

Artur pegou seu caderno e começou a olhar para a lista de 
sonhos e coisas que ele queria realizar. Aquela era a lista 
que ele havia feito no início do ano, quando sonhou com o 
mago, a ponte e tudo mais… 

! Para relembrar o sonho, vá para a #48.
! Para tentar dormir e amanhã ir para a reunião com a

turma no intervalo da escola, vá para a #144.

#96 
Ela estava de volta em baixo da árvore. Clarinha, Bia e Léo 
também estavam lá, e havia um livro aberto no chão. Em 
cima do livro, Artur falava com o mago. 

Os quatro amigos que estavam ali viram tudo. Viram Artur 
falando com o mago. Viram Artur descobrindo seus sonhos 
e fazendo uma lista para se planejar e conseguir alcançá-
los.  

Quando Artur conseguiu finalizar sua lista, uma luz forte 
tomou conta do lugar e todos estavam novamente ali, no 
calor imenso daquela tarde de férias, sentados embaixo da 
árvore. 
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! Vá para a #83.

#97 
Cris: — Claro, Pedro! É isso! Dessa vez não tem uma 
senhora que está juntando moedas para decorar sua casa! 
Somos nós que estamos com todas as moedas do bairro! 

Bia: — Só um pouquinho… Estou entendendo direito? 
Quer dizer que nós não conseguimos mais achar moedas 
porque já guardamos quase todas as moedas do bairro? 

Clarinha: — HAUHHAUHUAHUAHUAHUA! Não acredito! 
Então tudo isso é por nossa causa? 

Léo: — Sim, só pode ser! Olha quantas moedas têm dentro 
desses seis cofrinhos! Têm MUITA moeda! 

Artur: — Gente, que coisa louca! Nós estamos com todas 
(ou quase todas) as moedas do bairro! Hahahahahaha! E o 
que vamos fazer agora? 

Vovó Bete, que estava sentada em um banco a uma 
pequena distância dali só observava e sorria. Vovô Leon, 
sentado ao lado da turma não falava nada, apenas olhava, 
sorria, olhava para a vovó Bete e sorria para ela. 

! Vá para a #129.
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#98 
Chegando à sorveteria, os dois amigos foram falar com a 
Sra. Lídia: 

Léo: — Bom dia, Sra. Lídia!  

Sra. Lídia: — Bom dia! Que tal um sorvete? 

Cris: — Obrigada, Sra. Lídia, mas hoje estamos em uma 
missão especial. Gostaríamos de conversar com a senhora 
e fazer umas perguntas sobre um mistério que está 
rondando nosso bairro. 

Sra. Lídia: — Nossa! O que está acontecendo? 

Cris e Léo explicaram a situação para ela. Falaram dos 
planos da turma sobre o passeio ao Parque do Tempo, do 
plano que bolaram para economizar, de como estava 
sendo difícil juntar moedas e também sobre como os 
preços das coisas haviam mudado na vizinhança. Depois 
de contar toda a situação começaram com a pergunta: Os 
seus preços mudaram no último mês? 

Sra. Lídia: — Sim… mudaram. Fui obrigada a mudar porque 
eu não tinha mais troco para dar para as pessoas. Por isso 
precisei mudar os preços.  

Léo: — Interessante, a senhora já respondeu à segunda 
pergunta junto com a primeira – disse o garoto enquanto 
ria. Mas vamos prosseguir: Você percebeu alguma 
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mudança na quantidade de moedas que as pessoas estão 
usando para pagar as contas? 

! Vá para a #109.

#99 
Pedro tem 11 anos, está no 6° ano e é primo de Clarinha. 
Os dois ADORAM todas as coisas que envolvem aventuras 
e mistérios. Pode ser que eles tenham herdado essa 
característica de seu avô. Vovô Leon era arqueólogo e vivia 
contando histórias sobre sua época de aventuras.  

Muitas coisas aconteceram nas férias, mas as mais 
marcantes foram: as tardes ouvindo histórias do vovô 
Leon, a decisão sobre a turma ir ao incrível parque 
temático e o tal sonho esquisito de que a turma tinha tido. 

Pedro e Artur (seu melhor amigo) conversaram muito 
sobre o sonho, mas Pedro não estava presente quando a 
turma tinha se envolvido nesse mistério. Tudo o que todos 
falavam descrevia uma aventura espetacular, mas parecia 
mais uma dessas histórias fantasiosas do vovô Leon.  

O que importa realmente é que fazia quase um mês que as 
férias haviam acabado e o assunto envolvendo a todos era 
o plano para juntar dinheiro e visitar o Parque do Tempo,
um incrível parque temático que ficava na cidade vizinha.

! Se você quer conhecer o Artur, vá para a #44.
! Se você quer conhecer a Clarinha, vá para a #112.
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! Se você quer conhecer o Leo, vá para a #24.
! Se você quer conhecer a Bia, vá para a #130.
! Se você quer conhecer o Cris, vá para a #70.
! Se você já sabe com qual personagem quer continuar

a história, vá para a #88.

#100 
No caminho para a escola, Bia e Clarinha se encontraram e 
começaram a contar as suas ideias do que fazer para 
guardar dinheiro e irem ao Parque do Tempo. Embora 
envolvessem coisas diferentes, as ideias das duas eram 
muito parecidas. Ambas haviam descoberto que o seu 
principal problema não era guardar o dinheiro, e sim 
ganhar o dinheiro.  

Clarinha havia pensado em uma forma de ganhar dinheiro 
ajudando seus pais a economizarem na conta de luz. 
Assim, tudo que a menina conseguisse diminuir no gasto 
da conta de luz ela e seus pais iriam dividir de forma que 
Clarinha conseguisse ganhar dinheiro e seus pais também 
conseguissem diminuir o valor gasto mensalmente. 

A ideia de Bia era parecida, mas envolvia outros 
elementos. A mãe de Bia sempre fazia lista de compras 
para ir ao supermercado e sempre ia no mesmo. Era o 
mercado que ficava ao lado do local onde trabalhava. 
Havia mais dois supermercados perto de casa. A ideia de 
Bia era esta: sua mãe iria ver quanto as coisas custavam no 
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mercado em que ela sempre comprava, e, depois, Bia faria 
a pesquisa dos preços nos outros dois mercados. Assim, 
elas poderiam comprar as coisas no mercado mais barato 
e o dinheiro economizado nas compras seria dividido entre 
ambas. 

Quando acabaram de contar as suas estratégias para 
ganhar dinheiro, as duas riram muito, porque mesmo que 
estivessem cada uma em sua casa, as duas acabaram 
pensando quase a mesma coisa. 

! Se você está jogando com a Clarinha, vá para a #49.
! Se você está jogando com a Bia, vá para a #95.

#101 
Logo antes de entrar na caverna, Artur ouviu uma voz e 
quando olhou para o meio das árvores viu o rosto do mago 
que começou a falar: 

— Quer dizer que você é o Artur! O menino que sabe 
economizar e guarda todo o dinheiro que recebe. Diga, 
Artur, para que você guarda o seu dinheiro? 

— Para ter mais dinheiro! Assim sempre tenho mais. 

— E de que adianta sempre ter mais e mais dinheiro se 
você nunca for gastá-lo? 
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Artur foi pego de surpresa, nunca alguém havia lhe 
perguntado isso. Ele pensou, pensou, e, quando desistiu 
de tentar descobrir a resposta, falou: 

— Eu não sei… 

— Artur, seu desafio para sair do livro será aprender que 
devemos economizar, mas o dinheiro serve para realizar 
os nossos sonhos e comprar o que for necessário para a 
vida. Entre na caverna, descubra alguns dos seus sonhos 
para depois saber onde gastar o dinheiro! 

O mago acabou de falar e sumiu. Artur entrou na caverna 
e viu uma série de obstáculos, entre eles, moedas e várias 
coisas que ele adorava e tinha vontade de ter ou fazer. 

Cuidadosamente, ele seguiu. Pouco a pouco, foi 
recolhendo as moedas e chegou até o primeiro item: uma 
bicicleta! Ao tocar na bicicleta, viu aparecer no céu uma 
lista que dizia: “Sonhos que quero realizar”. 

Além da bicicleta, havia vários outros sonhos de Artur. Foi 
nesse momento que ele entendeu… 

Não adianta guardar dinheiro por guardar, precisamos ter 
um objetivo! 

Ao acabar de recolher todas as moedas da caverna e 
completar a lista com seus sonhos, o menino acordou! 

! Vá para a #117.
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#102 
Tudo ocorreu bem. Bia e sua mãe conversaram sobre o 
mistério das moedas que sumiram, ela deixou Bia acampar 
e fizeram as contas das compras do mercado. Bia tinha 
conseguido juntar mais R$8,00 naquele dia.  

Tudo certo! Mas enquanto estava deitada, antes de 
dormir, Bia não conseguia parar de pensar: Como é 
possível todas as moedas tenham sumido? Em algum lugar 
elas devem estar! 

Mesmo com tanta coisa passando por sua cabeça, Bia 
acabou dormindo. Afinal… amanhã eles iriam acampar e 
TINHAM de resolver esse mistério. 

! Vá para o acampamento na casa do vovô Leon na 
#120.

#103 
Clarinha sempre foi muito curiosa e pode-se dizer que é 
uma das maiores entusiastas das histórias contadas pelo 
vovô Leon. Ela sabe que ninguém acredita que sejam 
verdade, mas ela tinha dúvidas.  

O vovô Leon é uma pessoa muito misteriosa. Ele tem uma 
biblioteca em casa, na qual nunca deixa ninguém entrar 
sozinho. Para entrar na biblioteca, é preciso pedir e ele 
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tem de estar junto. E isso é muito estranho. No entanto, 
Clarinha estava decidida a desvendar o mistério do vovô 
Leon nestas férias. Ou seria Leôncio, o Descobridor? 

Todas as terças e quintas a turma se reuniria para ouvir as 
histórias do vovô, e, sabendo disso, a menina fez um plano. 

Na segunda-feira, ela iria dormir na casa dele. Quando ele 
estivesse dormindo, ela iria entrar na biblioteca e procurar 
alguma coisa que explicasse esses mistérios. 

! Vá para a #133.

#104 
Depois do sonho que teve, Artur fez uma lista e nela incluiu 
a viagem para o Parque do Tempo. Ele certamente 
conseguiria juntar dinheiro suficiente (quem sabe até já o 
teria), mas seus amigos e sua irmã precisavam continuar 
economizando e guardando dinheiro. Do contrário, não 
conseguiriam o suficiente para ir. 

Preocupado com descobrir uma forma de ajudar o pessoal, 
Artur não parava de pensar...  

! Para tentar dormir e amanhã ir para a reunião com a
turma no intervalo da escola, vá para a #144.

#105 
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Pedro: — Pai, mãe, estou tentando guardar dinheiro ir com 
a turma ao Parque do Tempo no fim do ano. Para fazer 
isso, eu separei R$20,00 da mesada que vocês me dão e 
coloquei no cofrinho. Mas acontece que não estou 
conseguindo controlar o dinheiro que gasto durante a 
semana. 

Pai: — Hummm... entendi. 

Mãe: — Como você fazia para controlar o seu dinheiro 
antes, Pedro? 

Pedro: — Antes eu pegava os R$100,00 e dividia em quatro 
semanas, então pegava os R$25,00 reais da semana e 
trocava por cinco notas de R$5,00. Assim, a cada dia eu 
pegava uma nota e sabia que aquele era o dinheiro que eu 
podia gastar. 

Pai: — Muito inteligente isso, Pedro! Mas por que agora 
você não consegue mais se organizar e gastar apenas o 
dinheiro do dia? 

Pedro: — Pai, agora eu tenho só R$20,00 para gastar na 
semana. Isso dá só quatro notas de R$5,00. E, quando 
chega a sexta-feira, eu não tenho R$4,00. Então acabo 
gastando quase toda a nota de R$5,00, e o que sobra não 
fecha com os R$4,00 que eu deveria ter na sexta-feira. 

Mãe: — Entendi! Você estava acostumado a gastar todo o 
dinheiro que você colocava na carteira, e agora não está 
conseguindo guardar. 
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Pedro: — Isso mesmo, mãe! 

Mãe: — Eu tenho uma ideia. E se, em vez de trocar o 
dinheiro por notas de R$5,00, trocasse por notas de 
R$2,00? Assim você poderia pegar apenas duas notas por 
dia e garantir que na sexta-feira ainda tenha R$4,00 para 
você gastar. 

Pedro: — É uma ótima ideia, mãe! 

Pai: -— E digo mais, Pedro. Se você fizer isso e ainda 
guardar a cada dia as moedas que sobrarem, garanto que 
vai conseguir economizar bastante para ir ao parque com 
seus amigos no fim do ano! 

Pedro: — Muito boa ideia, pai! Vou fazer isso! 

! Vá para a  #64.

#106 

Léo: — Pai! Acho que descobri um jeito de conseguir 
dinheiro sem aumentar os seus gastos! 

Carlos: — Sério? Como? 

Léo: — Eu tenho vários livros que usei nos anos anteriores 
e não preciso mais deles agora, certo? 

Carlos: — Certo. 
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Léo: — Estamos no primeiro mês de aula. E se nós 
vendêssemos esses livros de primeiro, segundo, terceiro e 
quarto anos para os pais dos outros alunos? Eu sempre 
cuidei bem direitinho dos meus livros, eles estão bem 
novinhos. Se vendermos por um preço mais barato do que 
os livros novos, ganhamos um dinheirinho e os pais dos 
outros alunos ainda economizam! 

Carlos: — Excelente ideia, Léo! E ainda é sustentável, pois 
vamos reaproveitar o livro! Adorei a ideia. Amanhã mesmo 
vou falar com o pessoal da escola para pegar o contato do 
grupo de WhatsApp ou de algum pai ou mãe do quarto ano 
(e do terceiro, segundo e primeiro também) para oferecer 
os livros!  

Léo: — Obrigado, pai! E eu vou começar amanhã mesmo a 
diminuir meus gastos no lanche! 

! Vá para a #78.

#107 
Bia e sua mãe já começaram a pôr em prática a estratégia 
de economia no dia seguinte. Elas já tinham a lista de 
compras da semana, e Dona Lúcia anotou todos os preços 
no mercado ao lado do seu trabalho. Quando chegou em 
casa, mostrou para Bia que ficou encarregada de pesquisar 
os preços no dia seguinte. 
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Já na primeira compra, elas conseguiram economizar 
R$18,50. Isso quer dizer que Bia ganhou R$9,25, e Dona 
Lúcia deixou de gastar R$9,25, que seriam gastos à toa se 
ela tivesse feito as compras no mercado de sempre. Bia 
ficou muito empolgada, pois a mãe fazia compras em 
média duas vezes por semana. Isso significa que ela 
poderia ganhar um bom dinheiro só ajudando sua mãe a 
economizar.  

A dona Lúcia estava muito contente com as atitudes da 
menina e, por esse motivo, começou a ajudar nas 
economias de Bia, dando para ela todas as moedinhas que 
sobravam das suas compras.  

! Vá para a #21.

#108 
Dona Lúcia: — Meninas, estou muito orgulhosa por vocês 
estarem deixando o armário e o quarto bem arrumadinho! 
Mas me contem uma coisa, o que aconteceu nessas férias 
para mudarem tanto? 

Bia: — Mamãe, estamos deixando tudo organizado porque 
aprendemos isso em A aventura da economia! 

Dona Lúcia: — Que legal! E o que é A aventura da 
economia? É um livro, um jogo? 
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Clarinha: — Não, Dona Lúcia! A aventura da economia é 
um livro mágico que o vovô Leon encontrou quando era 
criança; e eu o reencontrei agora. Daí o livro não abria, e 
quando levei para a turma ver, todos ficaram aprisionados 
dentro do livro, até que cada um resolvesse o seu desafio 
de economia! Foi incrível! Que bom que todo mundo 
conseguiu resolver, não é? Imagina se um de nós ficasse 
preso dentro do livro e não conseguisse sair nunca mais! 

Dona Lúcia: — Puxa vida! Seria um desastre mesmo, 
Clarinha! Qual foi o desafio que vocês tiveram de resolver? 

Bia: — Mamãe, eu precisava arrumar meu guarda-roupa, 
porque, se deixasse as roupas no chão, elas começavam a 
estragar, sujar e rasgar sozinhas! Foi assustador! Quando 
eu dobrava as roupas e as colocava no armário, elas 
voltavam a ficar novas e limpas! 

Clarinha: — E eu, Dona Lúcia, tinha que guardar meus 
brinquedos, se não eles começavam a se desmontar e 
correr para me pegar. Parecia aquele filme,  Toy story, e 
aquele menino malvado que quebrava os brinquedos.  

Dona Lúcia: — Nossa, então é por isso que vocês estão 
arrumando tudo agora! Essa aventura deve ter sido 
incrível! 

Bia: —Foi mesmo, mamãe! 

Dona Lúcia: — Que bom! Estou muito feliz pela mudança 
de comportamento de vocês! 



110 

Apesar de ter entendido bem a explicação das meninas, 
Dona Lúcia não acreditou muito na possibilidade de elas 
terem entrado em um livro mágico. No entanto, o 
importante era que agora tudo estava melhor, mais 
arrumado, mais bonito, e que Bia sabia como fazer para 
sempre ter roupas novas! 

! Para ir para o início das aulas, no dia da reunião sobre
o plano para ir ao parque, vá para a #126.

! Para saber mais sobre o parque temático antes de ir 
para o início das aulas, vá para a #67.

#109 
Sra. Lídia: — Sim, percebi. As pessoas não têm mais 
moedas para pagar. Estou com dificuldade em ter moedas 
para dar de troco, por isso mudei os preços. Diminuí o 
preço da bola de sorvete e criei algumas promoções. Por 
exemplo, a bola de sorvete que antes custava R$3,50 
agora sai por R$3,00. Esse foi um preço que consegui 
diminuir porque achei um novo fornecedor de casquinhas 
de sorvete e negociei com ele. Já a banana split, que 
custava R$5,50, eu passei para R$6,00, acompanhada de 
um copinho de água ou de cobertura extra de chocolate. 
Com esses preços, eu não preciso me preocupar com o 
troco em moedas.  

Bia: — E, porque a senhora acha que isso aconteceu? Por 
que as pessoas não têm mais moedas para pagar? 
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Sra. Lídia: — Sinceramente, eu não sei. Só sei que moedas 
não têm pernas e não podem sumir sozinhas. Em algum 
lugar elas devem estar! 

Ao sair da sorveteria, Cris e Léo ficaram pensando no que 
a Sra. Lídia havia dito. Era verdade, moedas não têm 
pernas, por isso elas não podem simplesmente sumir. 
Onde estariam as moedas? 

! Vá para a #39.

#110 
Na volta da escola, ao passar novamente pela banca de 
revistas, Pedro nem percebeu quando entrou e pediu para 
o rapaz: “Moço, um chiclete por favor”.

O rapaz pegou o chiclete e quando Pedro abriu a carteira 
novamente o bilhete estava lá: “Lembrar de anotar os 
gastos”. Quando viu o bilhete, Pedro se deu conta de que 
esse seria o terceiro chiclete que estava comprando no 
mesmo dia.  

Foi uma sensação estranha, porque mesmo que ninguém 
saiba quantos chicletes ele havia comprado ou mascado, 
ele mesmo sentiu que três chicletes em uma manhã já era 
demais! 

Já era demais porque é um gasto desnecessário (afinal, ele 
já iria chegar em casa para almoçar). Além disso, três 
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chicletes todas as manhãs parecia demais… O menino 
nunca havia se dado conta de que TODAS as manhãs ele 
mascava pelo menos três chicletes!  

Ele parou, olhou de novo para o bilhete na carteira e falou 
para o rapaz: Moço eu vou deixar para amanhã o chiclete, 
muito obrigado. 

Nesse momento, Pedro se deu conta de por que esse 
negócio de anotar os gastos funcionava. Isso o fazia ver 
onde gastava! Quando se consegue ver todos os gastos, 
fica mais fácil decidir se ele é necessário ou não. 

! Vá para a #35.

#111 
Carlos: — Preocupado? Com o que você está preocupado, 
Léo? 

Léo: — Não sei como fazer para guardar dinheiro 
suficiente para pagar o passeio. O único dinheiro que eu 
ganho é o dinheiro do lanche que o senhor me dá, e, 
mesmo que eu comece a economizar no lanche da forma 
como o Artur faz, acredito que ainda assim seja pouco… 

Carlos: — Tens razão, Léo. Provavelmente, mesmo que 
comece a economizar, esse dinheiro será pouco. Vamos 
pensar um pouco e tentar descobrir uma forma! Eu 
adoraria poder dar uma mesada para você ter mais 
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dinheiro, mas você sabe que as coisas não estão fáceis. 
Infelizmente, eu não posso te dar mesada e o dinheiro do 
lanche… 

Léo: — Eu sei, pai! Não precisa ficar assim. Eu sei que o 
senhor faz tudo o que pode, mas juntos vamos pensar em 
um jeito. 

Os dois passaram a noite toda pensando em formas de o 
Léo ganhar mais dinheiro sem precisar aumentar os gastos 
de seu pai. Depois do jantar, ele foi para seu quarto e, 
enquanto arrumava seu material para a aula do dia 
seguinte, olhou para o lado e viu todos os livros das aulas 
do ano passado (livro de português, matemática, história 
etc.) e foi aí que ele se deu conta que ele não precisava 
mais desses livros. Correu para o quarto do seu pai e foi 
contar a ideia! 

! Vá para a #106.

#112 
Clarinha tem 9 anos, é uma menina muito espoleta, não 
para quieta um minuto e adora conversar com todo 
mundo. É colega de aula da Bia e do Léo e a mais nova da 
turma do 5° ano. Os três amigos estão quase sempre 
juntos e adoram arranjar coisas novas e inusitadas para a 
turma fazer. 
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Clarinha é prima de Pedro e eles têm um avô chamado 
Leon, ou, como alguns gostavam de chamar: Leôncio, o 
Descobridor! 

Vovô Leon contava histórias incríveis e adorava estar com 
a turma. Ele gostava tanto do pessoal, que aceitou ajudá-
los a bolar um plano de juntar dinheiro para irem ao 
incrível parque temático no fim do ano. 

! Se você quer conhecer o Artur, vá para a #44.
! Se você quer conhecer a Cris, vá para a #70.
! Se você quer conhecer o Léo, vá para a #24.
! Se você quer conhecer a Bia, vá para a #130.
! Se você quer conhecer o Pedro, vá para a #99.
! Se você já escolheu com qual personagem irá 

continuar a história, vá para a #88.

#113 
Pedro: — Alô? Oi, Artur! 

Artur: — Oi, Pedro! 

Pedro: — Que negócio doido é esse que vocês estão 
falando nas mensagens? Eu não estou entendendo nada. 

Artur: — Ah Pedro, aconteceu uma coisa estranha hoje à 
tarde. Nós estávamos sentados embaixo da árvore 
conversando quando, de repente, pegamos no sono. Mas 
estranho não foi termos dormido embaixo da árvore, o 
estranho foi que, quando acordei, todo mundo sabia o que 



115 

eu tinha sonhado. Estavam dizendo que a história do livro 
da A aventura da economia, do teu avô, era verdadeira. 

Pedro: — Como assim verdadeira? 

Artur: — Ah, todos estavam dizendo que o livro existe, que 
nós entramos no livro, que não era um sonho e que tudo 
que aconteceu… aconteceu de verdade. 

Pedro: — Isso é impossível! Eu sei que eu AMO as histórias 
do vovô Leon, mas acreditar que um livro mágico existe de 
verdade já é muita coisa… 

Artur: — Então… eu também acho. A Clarinha e a Bia 
acreditarem que esse sonho foi de verdade eu até 
entendo, mas o Léo e a Cris… Esses eu não entendo como 
acreditam que a história é verdadeira.  

Pedro: — Porque eles acreditam nisso? 

Artur: — Eles disseram que também viram o livro aberto e 
eu caminhando dentro dele. O pior é que eles descreveram 
certinho tudo que eu sonhei… não sei como é possível eles 
saberem isso, mas acreditar que entramos de verdade em 
um livro mágico já é demais. 

Pedro: — É… muito estranho mesmo. E esse negócio do 
Parque do Tempo? 

Artur: — Depois que tivemos esse sonho sobre 
economizar, pensamos em bolar um plano para juntar 
dinheiro e visitar o parque no fim do ano. 
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Pedro: — Que boa ideia! E quando vamos nos reunir para 
conversar sobre o plano?  

Artur: — Depois que começarem as aulas, vamos nos 
reunir na casa do teu avô para ver isso. 

Pedro: — Legal! Semana que vem eu volto. Enquanto isso, 
vamos falando pelas mensagens. Qualquer novidade ou 
loucura que aconteça me avisa! 

Artur: — Pode deixar, tchau! 

Pedro: — Tchau! 

! Para saber mais sobre o super parque temático, vá 
para a #67.

! Para ir para o início das aulas, no dia da reunião sobre
o plano para ir ao Parque temático, vá para a #32.

#114 
Etapa 2 - Meu pai e eu não sabíamos cozinhar, por isso 
todos os dias ele comprava comida para jantarmos e para 
sobrar para eu almoçar no outro dia. Ele gastava cerca de 
R$30,00 por dia por causa disso. A ideia que ele teve foi 
essa: E, se nós começássemos a ver vídeos do YouTube 
para aprender a cozinhar e, com isso, diminuir nossos 
gastos com o jantar?  

A turma toda caiu na gargalhada com a ideia do pai do Léo. 

Bia: — Mas Léo, você não sabe nem fazer sanduíche! 
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Léo: — Verdade! E meu pai não sabe nem fazer arroz com 
hambúrguer! Mas por isso mesmo foi tão legal! Nós 
estamos acompanhando um canal no YouTube e já 
aprendemos até a fazer batatinha Ruffles! Sem contar que 
estamos conseguindo economizar pelo menos R$40,00 
por semana! Isso quer dizer que eu ganho R$20,00, e meu 
pai fica com R$20,00! 

Vovô Leon: — Eu estou muitíssimo orgulhoso de vocês! 
Estão aprendendo a economizar, hein! Quem sabe, logo, 
logo poderão entrar no livro de novo? 

Artur: — O QUÊ???? 

Vovô Leon: — Mas vamos deixar essa história para outra 
hora e voltar ao nosso mistério das moedas que sumiram. 

! Vá para a #23.

#115 
Apesar de já estar quase chegando à ponte, ele voltou. 
Voltou correndo porque sabia que a lista era muito 
importante.  

A primeira vez que havia visto aquela lista foi no sonho 
(pelo menos Artur achava que havia sido um sonho) das 
férias. O tal sonho da aventura da economia, no qual ele 
havia enfrentado desafios e “construído magicamente” a 
lista. 
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Ele voltou, pegou a lista e seguiu novamente para a ponte. 
Agora, no entanto, ele caminhava e reexaminava a lista de 
desejos feita em papel de algodão-doce. 

Quando chegou no início da ponte, escutou uma voz 
familiar. 

! vá para a #58.

#116 
Na volta da escola, quando passou pela frente da banca de 
revistas de novo, Cris nem percebeu quando entrou e 
pediu ao rapaz: “Moço, um chiclete, por favor”. 

O rapaz pegou o chiclete e, quando Cris abriu a carteira, 
novamente o bilhete estava lá: Lembrar de anotar os 
gastos. Quando viu o bilhete ela se deu conta de que 
aquele seria o terceiro chiclete no mesmo dia.  

Foi uma sensação estranha, porque mesmo que ninguém 
soubesse quantos chicletes ela havia comprado ou 
mascado, ela mesma percebeu que três chicletes em uma 
manhã eram demais! 

Demais porque é um gasto desnecessário (afinal, ela já iria 
chegar em casa para almoçar) e também porque três 
chicletes todas as manhãs parecia demais… A menina 
nunca havia se dado conta de que TODAS as manhãs ela 
mascava pelo menos três chicletes!  
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Ela parou, olhou de novo para o bilhete na carteira e falou 
para o rapaz: “Moço eu vou deixar o chiclete para amanhã, 
muito obrigada”. 

Nesse momento, Cris se deu conta porque esse negócio de 
anotar os gastos funcionava. Fazia ver onde se gasta! E 
quando se consegue ver todos os gastos, fica mais fácil 
decidir se ele é necessário ou não. 

! Vá para a #84.

#117 
Sim, Artur havia acordado e Clarinha não parava de falar 
sobre tudo que ele tinha feito. Ainda meio dormindo, o 
menino perguntou: 

— Clara, como você pode saber o que eu sonhei sem eu 
ter contado? Isso é impossível! 

— Artur, você não está entendendo. Não foi um sonho, foi 
realidade! — disse Clara, ainda exaltada. 

— Como assim, realidade? Eu lembro de estar aqui com o 
pessoal conversando. Em algum momento, acabei 
pegando no sono. Ah, e você não estava aqui! — disse 
Artur. 

"A discussão seguiu por todos os dias das férias. Cris, Bia e 
Léo também tiveram sonhos que, apesar de parecidos, não 
eram iguais. O início era o mesmo para todos. No entanto, 
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Bia lembrava do desafio que ela mesma teve de cumprir, 
além dos desafios de Léo, Cris e Artur. Além de seus 
próprios desafios, Léo só lembrava dos de Cris e Artur. Cris, 
por sua vez, só se lembrava dos seus e dos de Artur; e Artur 
não se lembrava dos de mais ninguém, além dos seus. 

Para todos, no fim do desafio, havia a lembrança de chegar 
até o livro A aventura da economia e, ao tocar nele, a luz 
ficar forte de novo; então acordavam. A grande diferença 
é que todos, quando acordaram, disseram ter visto o livro 
aberto no chão (segundo eles, aqueles que ainda não 
tinham saído apareciam pequeninhos caminhando dentro 
do livro). 

Clarinha e Bia não tinham dúvidas de que tudo era 
realidade. Léo e Cris também acreditavam nisso. Apenas 
Artur desconfiava seriamente que aquilo era uma viagem, 
um delírio ou imaginação deles." 

! Vá para a #82.

#118 
Mago: — Clarinha, estou muito orgulhoso de você! Você 
arrumou todo o seu quarto e guardou todos os 
brinquedos. 
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Clarinha: — Claro, mago! Eu aprendi que guardar meus 
brinquedos e cuidar para eles não quebrarem também é 
uma forma de economizar! Se eu não cuidar dos 
brinquedos e deixá-los jogados no chão, eles podem se 
quebrar… E, nesse caso, podem acontecer duas coisas: 1) 
meus pais terem de gastar mais dinheiro para comprar 
mais brinquedos; ou 2) eu fico sem brinquedos, porque 
nem sempre meus pais têm dinheiro para comprar. 

Clarinha: — Por isso, a partir de agora vou preferir não 
arriscar ficar sem brinquedos. Vou cuidar e guardar 
todinhos! Assim, meus pais economizam e sobra mais 
dinheiro para comprar outras coisas.  

Mago: — Muito bem! Agora que você cumpriu seu desafio 
de economia, já pode sair do livro. Aproveite para 
acompanhar os desafios dos seus amigos! Eles também 
têm muito a aprender! 

O mago sumiu, a luz ficou forte e quando Clarinha 
percebeu, estava de volta embaixo da árvore. Na sua 
frente, aberto no chão, estava o grande livro mágico. 

! Vá para a #40.

#119 
Clarinha e Bia moravam muito próximas, eram quase 
vizinhas de porta. Então as meninas seguiram caminhando 
e tentando descobrir formas de conseguir economizar. 
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Bia: — Clarinha, você recebe mesada? 

Clarinha: — Não… e você? 

Bia: — Eu também não. E você ganha dinheiro para 
comprar lanches na escola? 

Clarinha: — Não ganho. Você ganha? 

Bia: — Não... 

Clarinha: — Puxa, então você está na mesma situação que 
eu. 

Bia: — Verdade… O que vamos fazer para economizar se 
nós nem temos dinheiro para gastar? 

Clarinha: — Esse será nosso novo desafio! Vamos pensar 
nisso hoje e combinar que até amanhã de manhã já 
teremos uma solução! 

Bia: — Fechado! Até amanhã temos de descobrir! 

As duas amigas chegaram na frente da casa de Bia, se 
despediram. Bia entrou e Clarinha foi para sua casa. 

! Se você está jogando com a Clarinha, vá para a #69.
! Se você está jogando com a Bia, vá para a #25 .

#120 
Finalmente, chegou o dia do acampamento. Todos 
levaram mochilas com suas roupas, travesseiro, comidas e 
doces para comer ao redor da fogueira (Sim! Vovô Leon 
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havia prometido fazer uma fogueira entre as barracas!), 
além de seus cofrinhos. 

O pessoal não sabia direito o porquê de levar os cofrinhos, 
mas tudo bem. Se o vovô Leon sugeriu, deve haver um 
motivo! 

! Vá para a #14.

#121 
Na terça-feira, logo depois do almoço, as duas se 
encontraram na casa da Bia para preparar o material que 
registraria todas as pistas coletadas pela turma durante a 
investigação.  

Elas pegaram um caderno antigo da Bia, escreveram em 
cada página uma das perguntas e, na capa, colaram letras 
recortadas de revistas e jornais, escrevendo bem grande: 
MISTÉRIO DAS MOEDAS QUE SUMIRAM 

! Para começar a investigação, vá para a #11.

#122 
Léo: — Foi uma estratégia em duas etapas! 

Etapa 1 - Separamos todos meus livros didáticos que eu 
não uso mais (aqueles que eram do ano passado ou dos 
anos anteriores) e vendemos para os pais de outros 
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alunos. Essa era uma ideia bem boa, mas não nos ajudava 
a continuar economizando ou juntando dinheiro. 

Esse ano eu e meu pai estamos em uma situação em que 
não podemos ficar gastando à toa, o dinheiro está curto e 
eu sei que meu pai queria me dar mesada e tal, mas 
realmente ele não consegue. Daí ele teve uma ideia. 

! Siga para etapa dois, vá para a #114.

#123 
Mal havia dado tempo de Léo ver o Mago da Economia e 
Clarinha já tinha desaparecido; logo depois, foi Bia quem 
desapareceu. Quando se deu conta, ele mesmo não estava 
mais com seus amigos dentro daquela cúpula, mas sim em 
um lugar ainda mais estranho (sim, é possível existir um 
lugar mais estranho do que uma cúpula de vidro, no meio 
do espaço, com um mago gigante falando…). 

Esse lugar era uma árvore com um buraco no meio, em 
uma floresta esquisita. O mago estava de braços abertos 
esperando por ele, como se fosse seu melhor amigo… 

Mago: — Léo, eu esperava por você! 

Tentando parecer simpático, Léo olhou para o Mago e 
sorriu.  

Mago: — Léo, me diga, como é possível seu material 
escolar sumir? Você disse que não perde, não empresta e 
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que ninguém roubou. Então como pode seu material 
sumir? 

Léo: — Hummmm... não sei. 

Mago: — Eu te desafio Léo! Duvido você terminar as aulas 
sem perder nada! Seu objetivo é guardar todo o material 
escolar na sua bolsa! 

! Vá para a #68.

#124 
Na semana seguinte, Pedro recebeu sua mesada. Separou 
os R$20,00 para colocar no cofrinho e dividiu os R$80,00 
que sobraram em 4 partes.  

Ele sempre separava seu dinheiro da mesada. Assim, 
garantia que nunca ficaria sem dinheiro no fim do mês. 
Antes, ele tinha R$25,00 para gastar por semana, ou seja, 
sabia que toda semana, de segunda a sexta-feira, tinha 
R$5,00 para gastar por dia. Mas ele sempre tentava 
economizar para ter dinheiro para (se aparecesse algo 
diferente) poder fazer alguma coisa no fim de semana.  

No entanto, a situação havia mudado. Ele pegou os 
R$80,00 e dividiu. Quatro notas de R$5,00 por semana. 
Agora, ele não poderia mais pegar uma nota por dia da 
forma como fazia antes. Deveria pegar uma nota e 
lembrar-se de guardar pelo menos um real para ter 
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dinheiro para a sexta-feira também. Mas, tudo bem! Era 
um esforço que valeria a pena!  

! Se você VAI começar a anotar seus gastos no celular, 
vá para a #12.

! Se você NÃO vai anotar seus gastos no celular, vá para 
a #22.

#125 
Agora que Clarinha descobriu que a média de gastos da 
conta de luz da sua casa era 145 reais, ela começou a fazer 
de tudo para economizar! Desligava as luzes quando não 
tinha pessoas na sala, apagava a televisão quando 
ninguém assistia, cuidava para que todos tomassem banho 
rápido e muitas outras coisas. Já no primeiro mês ela 
conseguiu diminuir a conta para R$115,00. Isso era muito 
bom! Foram R$30,00 reais a menos do que a média de 
gastos. Clarinha e seus pais pegaram aqueles R$30,00 e 
dividiram. Ela colocou R$15,00 em seu cofrinho e seus pais 
também economizaram R$15,00.  

Os pais de Clarinha estavam muito contentes com as 
atitudes da menina. Por esse motivo, começaram a dar 
para ela todas as moedinhas que sobravam de suas 
compras. Com isso, eles a ajudavam a juntar mais dinheiro 
para o passeio no Parque do Tempo.  

E assim os meses foram passando. Quando já se tinham 
passado quase seis meses desde a reunião na casa do vovô 
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Leon, Clarinha olhou para seu cofrinho e viu que, além do 
dinheiro que ganhava economizando na conta de luz, ele 
estava cheio de moedas. Já passava da metade do pote! 

Tudo estava indo muito bem, até que Clara percebeu algo 
muito estranho. Por algum motivo que ela não sabia, seus 
pais não tinham mais moedas para dar para ela. Era 
estranho, todos os preços de lanches e tudo mais havia 
mudado. Agora, havia preços que não davam mais troco 
em moedas. O que custava R$2,50, passou a custar R$3,00 
— ou custava R$4,00 e vinha com mais alguma coisa junto. 
Por exemplo: o pão que eles compravam, que antes 
custava R$2,50, agora custava R$3,00; ou R$4,00, vindo 
junto um potinho de geleia.  

Essa mudança de preços estava fazendo a menina não 
ganhar mais moedinhas. Tudo isso era definitivamente 
muito estranho.  

Foi quando Pedro resolveu ligar e marcar uma nova 
reunião com a turma para ver o que estava acontecendo 
que não se achava mais moedas para guardar no cofrinho. 

! Vá para a #72.

#126 
A aula acabou e, pontualmente às 14 horas, todos estavam 
na casa de vovô Leon para bolar o plano. 
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Os seis amigos sentaram-se no pátio da casa e começaram 
a lançar ideias. Surgiram muitas, mas depois de quase uma 
hora de conversa, chegaram a uma que achavam que 
poderia funcionar. 

Léo sugeriu que cada um começasse a economizar as 
moedinhas que sobravam do dinheiro que ganhavam dos 
seus pais, avós ou de qualquer pessoa.  

Na turma, apenas Pedro ganhava mesada e podia guardar 
o dinheiro que sobrava da mesada. Cris, Pedro e Léo não
ganhavam mesada, mas, às vezes, ganhavam dinheiro para
comprar lanche. Se economizassem no lanche, poderiam
conseguir juntar algumas moedas. Bia e Clarinha
raramente ganhavam dinheiro, e ainda não sabiam como
fazer para colaborar com o plano, mas tinham certeza de
que imaginariam uma forma de começar a ganhar algum
dinheirinho.

Quando a turma já estava bem animada com seu plano de 
guardar dinheiro para visitar o Parque do Tempo, vovô 
Leon chegou carregando seis potes de vidro. 

Vovô: — E aí, pessoal? Vi que vocês já bolaram o plano. E 
eu tive uma ideia que pode ajudar vocês. Aqui estão seis 
potes de vidro, um para cada um de vocês.  

Bia: — Que legal esses potes, vovô Leon! Mas para o que 
eles servem? 
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Vovô: — Servem para guardar as moedinhas que vocês 
conseguirem poupar. Os potes são de vidro para que 
possam ver a quantidade de moedas aumentar e o sonho 
de ir ao parque ficar mais próximo.  

Pedro: — Muito legal a sua ideia, vovô! O que vocês acham 
de uma vez por mês nos reunirmos aqui para ver como 
estão indo nossas economias? 

Clarinha: — Muito boa ideia, Pedro! 

Artur: — Combinado! Então, daqui um mês nos 
encontraremos aqui e traremos nossos cofrinhos para ver 
o que conseguimos economizar nesse período.

Os seis amigos estavam muito contentes. Depois de um 
delicioso lanche preparado pela vovó Bete, cada um foi 
para sua casa pensando em como faria para guardar 
dinheiro. 

! Se você está jogando com a Cris, com o Artur ou com
o Léo, vá para a #6.

! Se você está jogando com o Pedro, vá para a #47.
! Se você está jogando com a Clarinha ou com a Bia, vá 

para a #119.

#127 
Mas algo muito estranho estava acontecendo, todos os 
preços haviam mudado e agora as coisas tinham preços 
que não davam mais o troco em moedas. O que custava 
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R$2,50, agora custava R$3,00; ou custava R$4,00 e vinha 
com mais alguma coisa junto. Por exemplo: o pão que eles 
compravam, que antes custava R$2,50, agora custava 
R$3,00; ou R$4,00 e vinha com um potinho de geleia.  

Essa mudança de preços estava fazendo os dois não 
conseguirem mais guardar as moedas. 

Foi quando Pedro ligou para marcar uma nova reunião 
com a turma e ver o que estava acontecendo que não se 
achava mais moedas para guardar no cofrinho.  

! Vá para a #72.

#128 
Pedro e Artur seguiram para falar com os donos da 
papelaria. A conversa com ele foi muito parecida, eles 
também falaram da dificuldade de achar troco, sobre as 
pessoas não terem mais moedas, tudo muito parecido com 
o que os meninos já tinham ouvido do Jorge e do resto do
pessoal da turma.

! Se você está jogando com o Pedro, vá para a #66.
! Se você está jogando com o Artur, vá para a #95.

#129 
Pedro: — E agora, o que vamos fazer? Não podemos 
devolver as moedas, porque ficaremos sem, mas também 
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não podemos ficar com elas, porque isso está 
atrapalhando a vida de todo mundo! 

Bia: — Atrapalha inclusive a nossa vida! 

Cris: — Tenho uma ideia! O que acham de cada um pegar 
as moedas que tem no seu cofre e ir à sorveteria, à 
lanchonete, a todos os lugares que fomos para fazer as 
entrevistas, e trocar as moedas por dinheiro em papel? 

Clarinha: — Ótima ideia! Para economizar, não precisa ser 
dinheiro em moeda, pode ser dinheiro em papel!  

Léo: — Vou falar com meu pai para fazermos isso com o 
cofrinho dele também. Assim, todas as moedas voltam a 
circular. Bem que meu avô dizia que dinheiro não pode 
ficar parado, ele precisa render e circular! 

Artur: — Perfeito! Vamos fazer isso. Assim, já 
aproveitamos para contar qual foi a solução do MISTÉRIO 
DAS MOEDAS QUE SUMIRAM! 

! Vá para a #76.

#130 
Bia está no 5° ano, tem 10 anos, é uma menina muito 
vaidosa que adora ganhar roupas novas. Ela e sua melhor 
amiga (Clarinha) gostavam de passar as tardes na casa da 
Bia fazendo combinações e experimentando roupas.  
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Depois dos acontecimentos muito malucos (e mágicos!) 
das últimas férias, Bia e Clara mudaram um pouco a forma 
como passavam suas tardes. 

Antes das férias, elas experimentavam as roupas, faziam 
combinações e desfiles. Mas na hora de guardar tudo, 
empurravam as roupas para dentro do armário de Bia e 
trancavam com uma chave. Faziam isso porque a mãe de 
Bia não gostava que elas deixassem tudo bagunçado, 
ficava reclamando. 

! Se você quer conhecer o Artur, vá para a #44.
! Se você quer conhecer a Clarinha, vá para a #112.
! Se você quer conhecer o Leo, vá para a #24.
! Se você quer conhecer a Cris, vá para a #70.
! Se você quer conhecer o Pedro, vá para a #99.
! Se você já sabe com qual personagem irá continuar a 

história, vá para a #88.

#131 
Vou separar R$20,00 reais logo quando eu ganho a mesada 
e guardar no cofrinho! Assim, daqui alguns meses já terei 
o suficiente para ir ao parque e, quem sabe, até poderei
ajudar alguém da turma caso não consiga juntar tanto
dinheiro quanto eu.

Pedro estava um pouco preocupado com isso, porque, 
entre os seis amigos, ele era o único que ganhava mesada. 
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Não sabia como os demais fariam para juntar dinheiro. De 
certa forma, parecia fácil para ele guardar. 

! Vá para a #12.

#132 
Todas essas lendas sobre o Parque do Tempo eram muito 
intrigantes. Mesmo se fossem falsas, o lugar ainda era 
super legal, tinha brinquedos incríveis e valia o esforço de 
bolar um plano para juntar dinheiro e visitá-lo! 

Todos na turma adoraram essa ideia e combinaram de, no 
início das aulas, reunirem-se para bolar o tal plano. As 
aulas, naquela altura, já haviam começado há quase um 
mês. Desse modo, naquela tarde se encontrariam na casa 
de vovô Leon para fazer plano. 

! Se estiver jogando com Pedro, vá para a #32.
! Se estiver jogando com Cris, Bia ou Léo, vá para a 

#126.

#133 
Na segunda-feira, Clarinha foi para casa do seu avô. Ela 
dormiu, acordou bem cedo na terça-feira e caminhou 
silenciosamente para a biblioteca.  
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Ao entrar, começou a procurar. Não sabia exatamente o 
que estava procurando, mas olhava e vasculhava tudo com 
muito cuidado.  

Em um momento, o sol entrou pela janela e iluminou um 
baú que o vovô Leon guardava ao lado da sua escrivaninha. 
Clarinha se dirigiu até o baú e o abriu. 

Aquele baú parecia ter uns três mil anos, e havia muitas 
coisas dentro dele. Havia papéis, mapas e até um colar de 
pérolas. Mas o que realmente chamou a atenção de Clara 
foi um grande livro com capa de couro, lombada de metal 
dourado que até parecia ouro e um grande símbolo na 
frente. 

Ela sabia o que significava aquele símbolo, chamava-se 
cifrão. É claro que tudo isso parecia ser incrível demais 
para ser verdade, mas o tal livro era igualzinho ao livro 
mágico que o vovô disse ter achado quando era criança!  

A menina tentou abrir o livro, mas as páginas pareciam 
coladas. Então ela teve a ideia: pegar o livro e sair 
escondida de casa para encontrar com seus amigos, que 
deveriam estar sentados embaixo da árvore conversando 
e aguardando a hora para irem para a casa do vovô Leon. 

Ela pegou o livro e correu. 

! Vá para a #94.

#134 
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Artur havia mergulhado tão fundo nas suas lembranças 
que nem percebeu já estar quase chegando na escola. 
Quando ele “acordou”, olhou para o lado e viu que Pedro 
caminhava do outro lado da rua. Artur chamou Pedro, 
atravessou a rua e foi falar com seu amigo. 

! Vá para a #32.

#135 
Artur ficou muito espantado e, quando olhou para os 
outros três, de forma muito misteriosa, um a um começou 
a desaparecer. Depois de Clara, Bia também sumiu e 
depois foi a vez de Léo. Ao perceber que todos estavam 
sumindo, Artur correu para abraçar e proteger sua irmã, 
Cris, mas não foi rápido o suficiente. Ela também sumiu. 

Ele não entendeu o porquê de todos sumirem e ele 
continuar ali. Esperou um tempo e nada de ele sumir ou 
de o mago aparecer. Olhou novamente à sua volta, 
percebeu um caminho que levava para dentro da caverna 
e parecia brilhar, também um rio preenchia praticamente 
todo o restante da passagem. 

Artur seguiu o caminho que costeava o rio e entrou na 
caverna. 

! Vá para a # 101.
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#136 
Léo: — Bom pessoal, vou começar! Quando a Cris e eu 
fomos à sorveteria falar com a Sra. Lídia, ela falou uma 
coisa que me fez ficar pensativo. Ela disse assim: 

"Sinceramente eu não sei o que está acontecendo. Só sei 
que moedas não têm pernas e não podem sumir sozinhas. 
Em algum lugar elas devem estar!" 

Cris: — Eu também fiquei pensando nisso! Tudo bem que 
as moedas sumiram, mas elas não têm pernas! TÊM de 
estar em algum lugar! 

Artur: — Concordo com vocês e com a sra. Lídia. Pedro, 
conta para eles a história que o Jorge da banca de revistas 
nos contou! 

! Vá para a #87.

#137 
E assim os meses foram passando. Quando já tinham se 
passado quase seis meses desde a reunião na casa do vovô 
Leon, Pedro olhou para seu cofrinho e percebeu que, além 
das notas que ele guardava quando recebia sua mesada, 
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estava cheio de moedas. Já ultrapassavam a metade do 
pote! 

Tudo estava indo muito bem, até que Pedro percebeu algo 
muito estranho. Por algum motivo, ele não sabia qual era, 
não estava mais conseguindo juntar moedas. Todos os 
preços de lanches e tudo mais tinha mudado e agora havia 
preços que não davam mais troco. O que custava R$2,50, 
agora ou custava R$3,00 ou R$4,00, e vinha com mais 
alguma coisa junto. Por exemplo: o salgado na cantina da 
escola, que antes custava R$2,50, agora custava R$3,00 ou 
R$4,00 o salgado mais um refrigerante.  

Essa mudança de preços estava fazendo o menino não 
conseguir mais guardar as moedinhas. Outra coisa 
estranha também aconteceu. Seus pais, que antes o 
ajudavam dando as moedinhas que sobravam, não tinham 
mais moedinhas para dar.  

Tudo isso era definitivamente muito estranho, e Pedro 
resolveu marcar uma nova reunião com a turma para ver 
se a mesma coisa também estava acontecendo com eles.  

! Vá para a #72.

#138 
Ao chegar em frente à sua casa, Bia viu que a porta estava 
aberta. Da mesma forma que a rua, parecia que tudo lá 
dentro estava meio escuro, apenas o caminho até o seu 
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quarto estava iluminado. Ela caminhou passo a passo até 
que, ao chegar à porta de seu quarto, percebeu que ele 
estava uma bagunça. Suas roupas estavam jogadas pelo 
chão, por todos os lugares possíveis e imagináveis.  

Tudo bem que essa cena não era algo assim tão estranho. 
Afinal, Bia normalmente deixava seu quarto bagunçado. 
No entanto, agora havia algo de assustador. Bia percebia 
que, enquanto ela estava parada olhando, as roupas 
começavam a se sujar, estragar ou rasgar sozinhas. Era 
como se estivessem em decomposição! 

Apavorada com o que viu, nem parou para pensar. Bia 
pegou sua blusa favorita que estava no chão, dobrou e 
colocou dentro do armário.  

! Vá para a #33.

#139 
Os três amigos seguiram caminhando e conversando até 
que chegaram na frente da casa do Léo. 

Léo: — Seguinte pessoal, vamos pensar em como resolver 
isso! Não sei se vai ser fácil, mas vamos pensar em algo 
hoje, e amanhã, na ida para a escola, conversamos de 
novo. 
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Cris e Artur: — Fechado!  

E assim os três se despediram. 

Ao chegar em casa, Léo ficou pensando em como faria para 
tentar juntar dinheiro. Tudo bem que economizar no 
lanche era um excelente começo, mas ele sabia que só isso 
não seria suficiente para ir ao Parque do Tempo.  

Léo esperou seu pai (chamava-se Carlos) chegar e, 
enquanto os dois arrumavam as coisas para o jantar, 
começaram a conversar: 

Léo: — Pai, sabe aquela ideia de o senhor levar a turma ao 
Parque do Tempo no fim do ano? 

Carlos: — Claro que sei, eu adorei a ideia! Me conte como 
foi a reunião hoje para bolar o plano de juntar dinheiro 
para esse passeio? 

Léo: — Ah, a reunião foi ótima. O vovô Leon deu cofrinhos 
transparentes para toda turma. Assim, podemos ir 
guardando o dinheiro e vendo o cofrinho encher! Foi 
realmente muito legal, mas estou um pouco preocupado 
com uma coisa… 

! Vá para a #111 e veja o que está deixando Léo 
preocupado.

#140 
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Pai: Porque 140 Clarinha? Explique como chegou a esse 
resultado. 

Clarinha: — Assim, pai: se a média é o que está no meio, 
então o resultado é 140,00, porque é o valor que está no 
meio. 

Pai: — Hum, vejamos… vamos procurar no dicionário o que 
significa média.  

O dicionário Aurélio dizia várias coisas sobre média, mas 
entre elas algumas chamaram a atenção de Clarinha: 

Média: Quantidade que se situa em determinada 
equidistância dos pontos extremos. (Ela procurou o que 
significava equidistância também, "que tem a mesma 
distância".) 

Bom, agora já sabemos o que o dicionário diz sobre média, 
vamos tentar calcular: 

Pai: — Para calcular a média, você precisa somar o valor 
das de todas as contas e dividir pelo número de contas que 
você somou, assim você chegará ao valor da média! Agora, 
me diga, quantas contas nós temos? 

Clarinha: — Temos três. 

Pai: — Então, o que devemos fazer? 

Clarinha: — Somamos o valor das três e dividir por três! 

Pai: — Isso mesmo! E se tivéssemos seis contas, como 
faríamos? 
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Clarinha: — Primeiro somaríamos as seis contas e depois 
dividiríamos o total da soma por 6!  

Pai: — Isso! Agora, mãos à obra! Calcule o valor da média. 
Será que agora você consegue descobrir qual a nossa 
média de gasto mensal em luz? Vamos tentar! 

Conta de luz de abril = R$140,00 

Conta de luz de maio = R$165,00 

Conta de luz de junho = R$130,00 

! Se você sabe qual é a média das três contas, vá para a 
# que tem o número igual à média.

! Se você não sabe a média das três contas, vá para a # 
37.

#141 
Durante as férias, algo muito estranho havia acontecido. 
Em uma tarde de muito calor, quando estavam sentados 
embaixo de uma árvore, Artur, Cris, Bia e Léo acabaram 
dormindo. Quando acordou, Artur percebeu que todos os 
seus amigos também estavam acordados e que Clara 
falava muito sobre o quão incrível havia sido a aventura da 
economia. 

Artur, que tinha acordado naquele momento, não estava 
entendendo direito o que acontecia, mas percebeu que 
Clara falava sobre várias coisas que ele tinha acabado de 
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sonhar. Como ela poderia saber o que ele estava 
sonhando? 

O mais louco de tudo foi quando ela começou a descrever 
com detalhes exatamente o que ele havia sonhado. Ela 
falou sobre o mago e sobre o desafio que ele fez. Falou 
sobre como era a roupa de Artur e também sobre como 
ele enfrentou cada obstáculo na caverna para conseguir 
descobrir seus sonhos. 

! Para você saber mais sobre o que Clarinha falava, vá 
para a #117

! Para seguir relembrando os fatos das férias, vá para a 
#94

#142 
Clarinha, Léo e Bia não tinham dúvidas de que tudo aquilo 
havia sido verdade. Cris foi a quarta a sair do livro e, apesar 
de ter visto Artur ainda lá cumprindo o seu desafio, tudo 
foi muito rápido e ela não conseguia acreditar que o 
acontecido não era um sonho. 

Artur era o único que não acreditava que tudo aquilo era 
verdadeiro. Ele tinha certeza de que tinha sido apenas um 
sonho muito estranho que, por algum motivo bizarro, 
todos eles tinham sonhado juntos. Apesar de toda a 
descrição de Clarinha e da insistência de Léo e Bia, Artur 
não se convenceu do contrário.  



143 

Depois desse dia, a turma seguiu as férias conversando 
sobre essa grande aventura e tudo que aprenderam 
dentro do livro.  

Mesmo que Artur e Cris não acreditassem muito na 
veracidade do ocorrido, o assunto de descobrir formas de 
economizar foi presente durante todas as férias. Isso foi 
tão forte que Cris teve uma ideia: — Vamos guardar 
dinheiro para ir ao Parque do Tempo.  

Todos adoraram a ideia e resolveram marcar uma reunião 
quando as aulas começassem para bolar um jeito de 
economizar. As férias passaram, as aulas começaram e o 
grande dia da reunião chegou. 

! Vá para a #126.

#143 
Todo dia era uma festa e uma economia! Cada vez com 
uma receita louca diferente e uma economia de 7, 8, e às 
vezes até 10 reais! Todo dia os dois escolhiam o cardápio 
do dia seguinte, o pai do Léo comprava os ingredientes 
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(caso faltasse algum) e depois do jantar calculavam os 
gastos e dividiam o que conseguiam economizar.  

Era tudo calculado bem certinho, cada centavo. Se a 
economia era de R$8,40, cada um pegava R$4,20 e 
colocava no seu cofrinho. (Sim… o pai do Léo acabou 
fazendo um cofrinho para ele também. Afinal era ele quem 
iria levar a turma ao parque). 

E assim os meses foram passando. Quando já haviam 
passado quase seis meses desde a reunião na casa do vovô 
Leon, Léo e seu pai olharam para seus cofrinhos e viram 
que estavam quase cheios de moedas. 

! Vá para a #127.

#144 
No intervalo da aula de sexta-feira, toda a turma se reuniu 
para falar sobre o que já havia descoberto até então. Eles 
perceberam que algumas coisas já podiam ser 
identificadas: 

• todos os entrevistados até então mudaram o preço
de pelo menos alguma coisa que comercializavam;

• todos fizeram isso para diminuir a necessidade de
dar troco para os clientes;

• todos disseram estar muito difícil achar moedas
para dar de troco.
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Ou seja, nessa conversa o pessoal percebeu que essa 
situação estava acontecendo em todo o bairro. 

Clarinha e Bia mostraram o caderno que elas fizeram e 
sugeriram que todos passassem suas anotações para que 
elas pudessem consolidar, juntar tudo no mesmo caderno. 
Desse modo, ficaria mais fácil de analisar na reunião de 
sábado. 

Todos concordaram e Pedro transmitiu o convite de vovô 
Leon para, em vez de fazer uma reunião, a turma fazer um 
acampamento de barracas em sua casa. 

O convite foi super bem aceito e todos iriam conversar 
com seus pais para ver se poderiam acampar no sábado.  

! Se você está jogando com a Cris, vá para a #81.
! Se você está jogando com o Léo, vá para a #43.
! Se você está jogando com a Bia ou a Clarinha, vá para 

a #2.
! Se você está jogando com o Artur ou com o Pedro, vá 

para a #120.

#145 
Mãe: — Muito bem, Clara! Você calculou direitinho! É isso 
mesmo, fazer a média é bem simples, nós somamos o valor 
das contas e dividimos pela quantidade de contas que 
somamos, ou seja: 

 140,00 + 165,00 + 130,00 = 435,00 
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Então, pegamos esse valor 435/3 (3 é o número de contas 
que usamos para somar). Assim, chegamos ao nosso gasto 
médio, que é R$145,00 por mês.  

Agora que já sabemos nossa média de gasto mensal em 
luz, basta começar a desligar as luzes e o que não precisa 
estar ligado para economizar e diminuir esse valor de 
R$145,00. 

E tem mais uma coisa, minha filha. Nós ficamos muito 
contentes por você saber calcular a média, por isso vamos 
te ajudar a começar a guardar dinheiro no seu cofrinho. 

Dessa forma, a menina inaugurou o seu cofrinho, 
guardando R$10,00! Ela estava muito feliz porque, além de 
ter ganhado R$10,00, agora ela já tinha uma meta! Iria dar 
um jeito de diminuir ao máximo aquela conta de Luz!  

! Vá para a #125.

Livros	para	crianças	e	jovens
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Livros	para	pais	e	educadores	

Todos	os	direitos	reservados	à	
INTUS	FORMA	CURSOS	LIVRES	LTDA.	

Visite	nosso	site:	
www.intusforma.com.br	

contato@intusforma.com.br	
Tel.	(55)	(51)	3109-6066	


