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A Mais Ativos, orgulha-se de ser uma das principais referências literárias em educação financeira, 
com dezenas de livros para uso escolar na educação infantil e no ensino fundamental.

Obras com textos leves, abordagem humana e projetos gráficos diferenciados, contribuem para 
fomentar o hábito da leitura e estimular reflexões sobre práticas saudáveis de sustentabilidade e de 
educação financeira. Abordagens indicadas para atender ao Campo de Experiências na Educação Infantil 
O eu, o outro e o nós e a Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento de várias áreas de conhecimento 
do Ensino Fundamental contam, ainda, com Fichas Pedagógicas para apoio às atividades escolares.

A experiência e a aprovação de centenas de escolas que adotaram nossos livros e a melhor rede 
de distribuidores do segmento, permitem-nos oferecer às instituições de ensino tranquilidade e 
segurança para que possam escolher o melhor da literatura especializada em educação financeira e 
sustentabilidade, com a melhor relação custo benefício do mercado. 



Educação Financeira

A partir da homologação da BNCC, que contemplou a educação financeira como 
uma das habilidades obrigatórias, nossas obras ganharam impulso e nova chancela, 

porque permitem que as escolas trabalhem o tema com abordagem humana, 
sustentável e cidadã, colocando valores acima dos bens materiais.

A educação financeira conquistou espaços nas escolas e a editora  
Mais Ativos orgulha-se pelo pioneirismo e reconhecimento obtido no cenário 

nacional e coloca-se à disposição para enriquecer os projetos escolares.



A obra destaca a existência de 
valores mais importantes do que 
o dinheiro para ser feliz. Amizade, 
família, sonhos, solidariedade são 
alguns dos valores abordados. 
Apropriado para crianças da 
educação infantil e em fase de 
alfabetização. Recomendado para 
projetos de estímulo à leitura e 
para introduzir e apoiar educação 
financeira em casa e nas escolas.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: valores e 
educação financeira

Certas atitudes, imagens e 
exemplos ensinam mais do que 
palavras. Este livro não precisa 
de nenhuma para dar um recado 
às crianças sobre ética, valores 
e honestidade. Uma sequência 
de belas imagens conta uma 
cena cotidiana em que os filhos 
observam a atitude do pai 
diante de uma situação de risco 
tentadora. E você, o que faria?  
O que você gostaria que seu filho 
fizesse?

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos 
Temas transversais: educação 
financeira, ética, valores,  
consumo consciente

16 páginas, 21cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF12
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF01MANN, EF01MA01, 
EF01MA19

20 páginas, 21cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF12
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF15AR02, EF01MA09, 
EF01MA12, EF02ER03

Com muita doçura, a autora 
destaca que algumas coisas têm 
valor maior do que seu preço. 
Na visão do personagem isso 
é tão natural que até os adultos 
se espantam. O livro objetiva 
ajudar crianças a perceber que 
nem todo tesouro se compõe 
de dinheiro ou ouro e que há 
valores mais importantes do que 
bens materiais e riquezas.

Autora: Vera Lúcia Dias
Ilustrações: Sami & Bill 
Temas transversais: valores e 
educação financeira

20 páginas, 21cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF12
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF15AR02, EF01MA09, 
EF01MA12

Questões divertidas que 
promovem o exercício do 
imaginário associado à educação 
financeira. Nem sempre é fácil 
fazer escolhas, mas o leitor, 
certamente, fará reflexões 
quando tiver de decidir entre a 
honestidade e a desonestidade, 
a generosidade e o egoísmo, 
a essência e a aparência, o 
suficiente e o exagero, e até entre 
um dinheirinho e um dinheirão.

Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Fábio Sgroi
Temas transversais: valores e 
educação financeira

24 páginas, 23cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF12
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF01MA09, EF01MA12, 
EF01MA15, EF02GE10

Há o que tem preço, o que 
pode ser comprado com 
dinheiro. E há também o 
que tem valor, mas não tem 
preço e, por isso, deve ser 
conquistado. Este livro levanta 
uma série de reflexões gostosas 
sobre educação financeira e o 
cotidiano de todos nós.

Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Fábio Sgroi
Temas transversais: valores e 
educação financeira, sonhos e 
felicidade

24 páginas, 23cm x 21cm

Indicação: ensino fundamental; EF13
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF02GE10

Uma releitura da fábula 
clássica, contextualizada para 
a atualidade e para educação 
financeira. Os três porquinhos, 
neste livro, representam as 
casinhas onde o lobo guarda 
seu dinheiro. Uma bela história 
com fundamentos de educação 
financeira para lobo nenhum 
botar defeito.

Autor: Eduardo Coelho
Ilustrações: Valdério Costa
Tema transversal: educação 
financeira40 páginas, 21cm x 21cm

Indicação: ensino fundamental; EF35
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF35LP2N
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Toda criança sonha, tem desejos, mas 
precisa aprender que nem todos são 
fáceis de serem realizados. Zequinha 
descobre, por meio da sua amizade 
com a porquinha Poupança, que é 
possível ir além do que se imagina. 
Depois que a Poupança entra na 
vida da família, tudo muda. Mas há 
percalços no caminho...

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: poupança, 
educação financeira, amizade, sonhos

Jobim pedia presentes sempre que ia 
passear. “Eu quero!” era a frase favorita 
do cão pidão. A mãe de Jobim, diante 
da insistência do filhotinho, sempre 
comprava algo para ele se acalmar. 
Resultado: a casa era uma bagunça, 
havia brinquedos espalhados por 
toda parte. Um dia, o Sol e o vento 
se irritaram com aquilo e fizeram com 
que todos os brinquedos de Jobim 
sumissem. E agora? 

Autor: Fabio Araujo
Ilustrações: Meri
Temas transversais: consumo 
consciente, consumismo, educação 
financeira e sustentabilidade

Dois irmãos que pensam e agem de 
maneiras diferentes têm oportunidade 
de aprender sobre educação 
financeira e cada um escolhe seu 
caminho. Estimula crianças a poupar 
parte do dinheiro que ganham, 
mostrando vantagens de agir assim. 
Valoriza o consumo consciente. 
Recomendado para estímulo à leitura 
e para apoiar educação financeira em 
casa e nas escolas.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: poupança, 
amizade, sonhos e educação financeira

Um menino cheio de imaginação, durante 
passeio no pomar, encontra uma moeda. 
Ao observar a natureza a seu redor, o 
menino tem mais uma de suas ideias 
criativas e a avó o surpreende com 
um inusitado presente. Um enredo de 
aprendizado sobre educação financeira, 
mediado pelo carinho e com sabor de 
frutas fresquinhas, tiradas do pé.

Autora: Ana Neila Torquato
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: educação financeira, 
família, natureza

Bernardo é daqueles pidões que 
reflete a realidade de muitos 
lares. A história trata de conceitos 
básicos de economia, como a 
diferenciação entre desejos e 
necessidades. Mostra, de maneira 
lúdica, que desejos são ilimitados 
e recursos, limitados. Por isso, 
a importância de fazer boas 
escolhas, de fazer poupança e de 
aprender a planejar as finanças 
desde a infância e a partir do lar.

Autora: Fabiana Rodopoulos
Ilustrações: Victor Tavares
Temas transversais: consumo 
consciente, consumismo, educação 
financeira, valores, família, escolhas

20 páginas, 21cm x 28cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF13
Gênero: conto 
BNCC: EI03EF05, EF15L15, EF01LP26, 
EF12LP18, EF15AR23, EF01MA09, EF01MA12

16 páginas, 27,5cm x 20,5cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF13
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF01MA09, EF02GE06, 
EF02GE10, EF35LP2N

20 páginas, 23cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF14
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF02GE04, EF02GE10, 
EF03GE01, EF03GE03, EF35LP2N

20 páginas, 21cm x 21cm

Indicação: ensino fundamental; EF13
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF35LP2N, EF02GE10, 
EF03CI08

20 páginas, 23cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF13
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF02GE10, EF35LP2N

Fábio Araujo
Ilustrações Meri

O cão pidão

Imagine como seria a discussão entre 
uma moeda esperta e uma cédula 
metida para descobrirem qual tem 
mais importância no cotidiano das 
pessoas. Seriam as cédulas, por 
terem valor mais alto, ou as moedas, 
por durarem mais? 

Uma abordagem  interessante  
sobre diferenças.

Autora: Tatiane Almeida Melo
Ilustrações: Bill Borges
Temas transversais: educação financeira, 
diferenças, diversidade20 páginas, 21cm x 23cm

Indicação: ensino fundamental; EF13
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF02GE10, EF35LP2N
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Belinha descobre que no quintal 
de sua casa há um Poço dos 
Desejos. Aprende que seus 
desejos podem ser realizados, 
mas é preciso perseverança. Ela 
percebe a importância do tempo 
para formação de patrimônio e 
para poder realizar sonhos. 

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: educação 
financeira e família

24 páginas, 20cm x 23,5cm

Indicação: ensino fundamental; EF13
Gênero: conto 
BNCC: EF15LPNN, EF01MA20, EF01HI05, 
EF02MA21, EF02GE10, EF35LP2N

A história familiar de uma menina 
que tem um avô simpático, que 
a ensina a apreciar a natureza, 
a cuidar do seu cofrinho e a 
pensar no futuro, utilizando 
como metáforas sementes de 
prosperidade. Recomendado para 
projetos de estímulo à leitura e 
para introduzir e apoiar educação 
financeira e ambiental em casa e 
nas escolas.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: família, 
educação financeira e 
sustentabilidade

20 páginas, 21cm x 21cm

Indicação: ensino fundamental; EF14
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF02GE10, EF02HI08, 
EF03ER03, EF35LP2N, EF04HI08, EF05ER06

Uma linda história que se passa em 
Santa América, onde convivem dois 
homens muito ricos, Zé do Ouro e 
Zé das Galinhas. A comunidade se vê 
envolvida em uma disputa inusitada 
para saber qual é o mais rico da 
cidade. O final encanta e emociona, 
ao revelar que há riquezas mais 
importantes do que as materiais.

Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: educação financeira, 
valores e amizade

24 páginas, 21cm x 27cm

Indicação: ensino fundamental; EF35
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF35LP2N

O livro estimula os leitores 
a refletir sobre riscos do 
consumo desenfreado e sobre 
o que realmente tem valor. As 
ilustrações convidam para uma 
leitura pausada, despertando a 
curiosidade para detalhes dos 
cenários e para nuances do texto. 
Em tempos de consumismo, 
a educação financeira voltada 
para estimular a formação de 
consumidores conscientes ganha 
ainda mais importância. 

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Victor Tavares
Temas transversais: consumo 
consciente, consumismo, 
educação financeira

20 páginas, 27,5cm x 20,5cm

Indicação: ensino fundamental; EF36
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF12LP18, EF12LP19, 
EF35LP23, EF35LP2N

Um livro feito para o leitor brincar 
e aprender coisas curiosas sobre 
a história do dinheiro, cidadania e 
educação financeira.  
Este livro-brinquedo desafia o leitor 
a descobrir e reinventar a história 
do dinheiro de maneira mais 
divertida que a realidade.

Autor: Simão de Miranda
Ilustrações: Bill Borges
Temas transversais: dinheiro, 
história do dinheiro, educação 
financeira

24 páginas, 26cm x 21cm

Indicação: ensino fundamental; EF36
Gênero: conto
BNCC: EF15LP06, EF15LP07, EF15AR04, 
EF15L08, EF15AR20, EF04HI06, EF04MA25, 
EF35LP12, EF69LP08

A matriarca de uma família de 
bilionários resolve questionar se eles 
seriam felizes sem tanto dinheiro. 
Convida a família para vivenciar 
uma experiência que proporcionará 
a todos uma percepção diferente 
da vida. Uma aventura cheia de 
surpresas e poesia. E nós, será que 
precisamos de dinheiro para ser 
felizes? Muito dinheiro? Será?

Autor: Jonas Ribeiro
Ilustrações: Victor Tavares
Temas transversais: educação financeira, 
valores, família, diversidade

32 páginas, 21cm x 28cm

Indicação: ensino fundamental; EF35
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF35LP2N, EF03GE01, EF04GE01



Um livro que estimula os leitores 
a perceber a importância da 
educação financeira por meio de 
versinhos rimados. Cada estrofe 
aborda um princípio, por vezes 
combinado a outros, como os de 
responsabilidade socioambiental, 
respeito à diversidade, etc.  
As belas ilustrações 
complementam a obra com 
harmonia.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Tema transversal: educação financeira

Aos olhos do neto, o vovô João 
tem um tesouro inesgotável, 
conquistado em aventuras na 
juventude, pois, diferentemente 
dos pais, o vovô não trabalha, 
mas tem seu dinheirinho para 
atender suas necessidades. 
São apresentados conceitos e 
fundamentos de previdência e 
aposentadoria.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: educação 
financeira, previdência, 
aposentadoria

32 páginas, 21cm x 21cm

Indicação: ensino fundamental; EF25
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF02GE10, EF02HI10, 
EF35LP2N

16 páginas, 21cm x 21cm

Indicação: ensino fundamental; EF14
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF12LP18, EF12LP19, 
EF35LP23, EF03CI06, EF35LP2N

O livro que faltava para se entender como 
funcionam itens de consumo doméstico 
e como fazer para economizar no seu 
uso. Água, energia elétrica, telefone 
e TV a cabo são assuntos abordados 
tanto pela ótica financeira quanto pela 
da sustentabilidade do planeta. O 
autor trata, ainda, de tributos e gastos 
coletivos, informações fundamentais 
para a construção de uma visão plena de 
cidadania.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: educação financeira, 
sustentabilidade, água e energia

Todo cidadão tem direito a exercer sua 
cidadania plena. Para isso, precisa conhecer 
seus direitos. O professor Horáculo é um 
personagem criado para auxiliar na explicação 
simples e didática de temas muito comentados, 
mas nem sempre bem compreendidos, 
especialmente pelos jovens. O tema de estreia 
é POLÍTICAS PÚBLICAS, coincidindo com 
o tema da Campanha da Fraternidade 2019: 
Fraternidade e Políticas Públicas.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Romont Willy
Temas transversais: políticas públicas, 
cidadania, política

20 páginas, 13,5cm x 20,5cm

Indicação: ensino fundamental; EF49
Gênero: conto
BNCC: EF05HI02

Muitos adolescentes vão se identificar 
com a história de Vini e Lucas, 
personagens que vivenciam problemas 
financeiros comuns nas famílias, mas 
têm o privilégio de aprender alternativas 
que podem mudar o presente e o 
futuro de suas vidas. Para isso, terão 
de superar desafios impostos pela 
Sociedade da Fortuna, uma sociedade 
secreta cheia de mistérios e segredos. 
Se conseguirem ser admitidos à 
Sociedade, terão de pagar um preço.  
A trama prende o leitor, que certamente 
ficará curioso para saber o final.

Autor: Fabio Araujo
Ilustrações: Cibele Santos
Temas transversais: educação financeira, 
sociedades secretas, finanças familiares, 
amizade

140 páginas, 14cm x 21cm

Indicação: ensino fundamental; EF59
Gênero: conto 

São apresentadas 20 atividades lúdicas 
para se trabalhar em sala de aula com 
alunos de todo o ensino fundamental. 
Este livro oferece aos professores 
instrumentos para a construção de 
valores para a educação financeira 
numa perspectiva humana, sustentável 
e cidadã. Escrito de maneira leve, 
amigável e didaticamente estruturada, 
pretende contribuir para a construção 
de uma sociedade mais próspera, mais 
amorosa e mais justa.

Autor: Simão de Miranda
Temas transversais: educação financeira, 
ludicidade

96 páginas, 16cm x 23cm

Indicação: ensino fundamental; EF29
BNCC: EF05LP09

32 páginas, 21cm x 28cm

Indicação: ensino fundamental; EF59
Gênero: conto
BNCC: EF08CINN, EF09CI13



Construindo Valores

Coleção

Porque VALORES são mais importantes do que as riquezas.

A coleção Construindo Valores – educação financeira humana, sustentável e cidadã é composta por 
nove volumes destinados ao ensino fundamental. Os conteúdos obedecem aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) e às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Conectam-se, por meio de abordagem transversal 
e interdisciplinar, com as áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, contribuindo 
para que o estudo da educação financeira sirva, também, para reforço e revisão das demais áreas de conhecimento.

A Mais Ativos adotou abordagem inovadora e temas diversificados para conquistar o interesse dos 
alunos, elemento essencial para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Exercícios elaborados por 
especialistas ajudam na fixação de conteúdos e na conexão com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
previstos, com o cotidiano dos alunos e com a realidade da vida em sociedade.

Os estudantes são estimulados a refletir sobre princípios de educação financeira e valores desde o 
livro para o primeiro ano. A cada volume, mais profundidade, mais amplitude e interação com as demais 
áreas. Assim, a educação financeira se insere de maneira natural no contexto escolar e na vida dos alunos, 
tornando-se, ao mesmo tempo, interessante e útil para seu crescimento humano.

A linguagem é simples, o visual leve e as atividades, adequadas e atrativas para alunos de 
cada etapa educacional. Cada capítulo, independente dos demais, é apresentado de acordo com 
a diversidade brasileira, para que os professores possam escolher confortavelmente o momento 
oportuno de trabalhá-lo com outros componentes curriculares, ou separadamente, conforme a opção 
de cada escola e de cada educador, sem alterar a programação e o currículo da escola.

1o ao 9o ano do  
ensino fundamental



Ensino fundamental

Os volumes iniciais da coleção são relacionados a temas diferenciados 
que vão motivar o aluno e facilitar o trabalho do professor. Os tópicos 
de educação financeira são conectados às áreas de linguagens, 
matemática, ciências da natureza e ciências humanas, facultando ao 
professor manter-se próximo a sua área de conforto e ao estudante  
a associação com seu cotidiano.

A linguagem é leve e adequada para os alunos de cada etapa 
educacional. Os exercícios estimulam a reflexão, reforçam o 
aprendizado e permitem que o aluno relacione a teoria que vê  
na escola com a prática que vivencia em casa e na vida.

Anos iniciais
Material de apoio 

disponível com 

gabaritos comentados, 

sugestões de 

leitura, indicação 

de mais conteúdos e 

complementos lúdicos.



Ensino fundamental

Os volumes finais da coleção foram desenvolvidos com parâmetros 
modernos da educação financeira e da pedagogia. Cada assunto é 

apresentado de maneira independente, não sequencial e relacionado a 
parâmetros curriculares de cada série. Assim, professores de diversas 
disciplinas podem trabalhar com o mesmo material, associando-o ao 

planejamento específico para enriquecer as atividades com os alunos.

Sustentabilidade, valores, ética, cidadania, consumo consciente, 
empreendedorismo e inovação no ensino marcam presença nesta 

coleção. Assuntos, personalidades e instrumentos da atualidade 
auxiliam na conexão do aluno com o material e as atividades de 

reforço são estimulantes e convidam à reflexão.

O livro para o 9o ano faz revisão geral de temas de educação financeira 
associados a matemática, língua portuguesa e atualidades na forma de 

questões preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
gabaritos comentados e dicas de especialistas.

Anos finais



Outros temas
A Mais Ativos ampliou sua linha editorial

para além das fronteiras da educação financeira e sustentabilidade.

Além das obras deste catálogo, conheça, também,  
o catálogo e os materiais de apoio do novo selo da editora

www.editoramaisamigos.com.br



Coleção

Era outra vez

O que será que as crianças 
pensam sobre felicidade? Alguns 
adultos pensam que na satisfação 
das necessidades materiais 
encontrariam a felicidade. 
Tiquinho pensa diferente.  
E você?

Um livro que é um carinho!

Autora: Hozana Costa
Ilustrações: Amanda Freitas
Temas transversais: família, afeto, 
infância

É uma obra instigante. Associa ficção 
à análise sintática. Um hacker rouba 
o conhecimento de uma escola. O 
detetive Verbond tem de decifrar 
charadas e pegadinhas cujas respostas 
revelam mistérios dos termos 
essenciais da oração – o sujeito 
e o predicado. Escrita por quatro 
adolescentes coordenados por Dad 
Squarisi, o livro é capaz de atrair e 
prender a atenção de jovens e adultos, 
com dicas e exercícios de fixação que 
tornam a análise sintática divertida.

Autores: João Marcelo, Leo Marino,  
Matheus e Thiago
Ilustrador: Sandro Rolim
Tema transversal: análise sintática, 
sujeito e predicado.

Um simpático caracol violeiro viaja 
pelo mundo do imaginário infantil, 
apresentando amigos dos jardins e das 
florestas, por meio de diferentes estilos 
musicais, incluindo baião, maracatu e 
xote, valorizando a cultura nacional.

Livro-CD indicado para estimular e 
aprimorar o gosto musical e artístico 
da criançada. As letras das onze 
músicas são apresentadas com as 
cifras, acompanhadas de ilustrações 
lúdicas em cores vivas e atrativas.

Autor: André Cerino e Turma do Caracol
Ilustrações: André Cerino
Temas: músicas para educação infantil.

Marina e Lucas são crianças 
curiosas que querem conhecer 
o mundo. Nesta aventura, eles 
vão conhecer o mar, sua fauna, 
sua imensidão e as muitas cores 
do encantado mundo marítimo. 
Também vão aprender o mal que 
o lixo faz à natureza. A história 
vai estimular os leitores a 
refletir sobre sustentabilidade e 
consciência ambiental.

Autora: Yana Marull
Ilustrações: da autora
Temas transversais: 
mar, natureza, ecologia, 
sustentabilidade, meio ambiente, 
lixo e reciclagem, aventura

Bichinhos fofos em situações 
que revelam como nós, seres 
humanos, às vezes, deixamos 
de ser racionais ao não respeitar 
as diferenças ou não aceitar as 
igualdades entre nós mesmos e 
nossos semelhantes.

Autor: Álvaro Modernell
Ilustrações: Romont Willy
Temas transversais: bullying, 
diversidade

24 páginas, 23cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF13
BNCC: EF15LPNN, EF35LP04, EF35LP2N, 
EF01CI04, EF02GE10, EF02GE11, 
EF01ER0N

24 páginas, 23cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF13
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF01HI05, EF35LP2N

20 páginas, 23cm x 21cm

Indicação: educação infantil e ensino 
fundamental; EI03, EF12
Gênero: conto
BNCC: EF15LPNN, EF15AR02, EF01MA09, 
EF01MA12, EF01MANN

94 páginas, 16cm x 23cm
Indicação: ensino fundamental; EF57
Gênero: conto
BNCC: EF07LP07

56 páginas, 20,5cm x 27,5cm
Indicação: musicalização na 
Educação infantil (EI) e anos iniciais 
do Ensino Fundamental (EF15).

Recontos de fábulas e parábolas 
da literatura clássica com pitadas 
de educação financeira. Diversão, 
literatura e aprendizado juntos, 
em cada obra.

Autores: Alexandre Lobão e 
Álvaro Modernell
Ilustrações: Cibele Santos
21x26cm 
Ensino fundamental



Apoio a escolas

e professores

Fichas pedagógicas
As escolas podem contar com fichas pedagógicas cuidadosamente preparadas para 
ajudar os educadores a tirar mais proveito das publicações da Mais Ativos. Cada ficha 
apresenta dados técnicos da obra, sinopse, sugestões de atividades para antes e depois 
da leitura, apresentação do autor, do ilustrador e dicas de como trabalhar o livro na 
escola. Destaca, ainda, indicações dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
estabelecidos pela BNCC, a partir dos códigos alfanuméricos correspondentes. 

A Mais Ativos coloca-se à disposição de escolas que adotam suas publicações como  
instrumento do processo de ensino-aprendizagem, oferecendo amplo apoio complementar. 

• palestras e cursos de formação

• visitas de autores

• contação de histórias pelos autores

• apoio a projetos 

• assessoria virtual e presencial



Livros infantis com indicações por temas

Af
et

o 
/ R

el
ac

io
na

m
en

to
s

Ág
ua

 e
 / 

ou
  E

ne
rg

ia

Bu
lly

in
g

 - 
Pr

ev
en

çã
o

Co
ns

um
o 

Co
ns

cie
nt

e

Di
ve

rs
id

ad
e 

/ D
ife

re
nç

as

Ed
uc

aç
ão

 fi
na

nc
ei

ra

Ét
ic

a 
/ C

id
ad

an
ia

Fa
m

íli
a 

/ A
m

iza
de

Hi
st

ór
ia

 d
o 

di
nh

ei
ro

In
clu

sã
o

M
ei

o 
Am

bi
en

te
 / 

Na
tu

re
za

So
lid

ar
ie

da
de

So
nh

os

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
e

Va
lo

re
s

Fo
rm

aç
ão

 d
e 

le
ito

re
s

Ed
uc

aç
ão

 In
fa

nt
il

Fu
nd

am
en

ta
l -

 A
no

s 
in

ici
ais

Fu
nd

am
en

ta
l -

 A
no

s 
fin

ais

Co
nt

o

Fá
bu

la

 A divertida e curiosa história do dinheiro  J J  EF36 EF36 

 A família mais rica do mundo J J J J J J  EF35 

 As escolhas do Bernardo J J J J J J  EI03 EF13 

 Atividade lúdicas p/ educação financeira J J J J J J EF29 EF29

 Consumo consciente, gente contente! J J J J J J J J EF36 EF36 

 Descobrindo o mar J J J J J  EI03 EF12 

 Dinheirinho ou dinheirão? J J J J J  EI03 EF12

 O cão pidão J J J J J J  EI03 EF13 

 O cofre do João J J J  EI03 EF12 

 O que não tem preço J J J J J J  EF12 

 O homem mais rico da cidade J J J J J J J  EF34 

 O lobo milionário e os três porquinhos J J J J J J J J  EF35 

 O pé de meia mágico J J J J J J J  EF13 

 O poço dos desejos J J J J J J J  EF24 

 O tesouro do vovô J J J J J J  EF35 

 O universo do dinheiro J J J J J EF14 

 Passaporte para viajar mais J J J J J J

 Paulina e o ipê-amarelo J J J J J J J  EF13 

 Pé de moeda J J J J J J J  EI03 EF12 

 Poupança, a porquinha do Zequinha J J J J J J J J  EI03 EF24 

 Professor Horáculo  - Políticas públicas J J J EF59 EF59 

 Quero ser rico, rico de verdade  J J J J J J J J  EI03 EF13 

 Sociedade da Fortuna J J J J J J J  EF59 EF59 

 Somos diferentes, mas somos iguais J J J J J J J  EI03 EF14 

 Tem que pagar? Quanto custa? J J J J J J J EF59 EF59

 Tiquinho de gente J J J J  EI03 EF13 

 Vale mais do que palavras J J J J J J  EI03 EF12 

 Versinhos de prosperidade J J J J J J J  EF24 

 CONSTRUINDO VALORES 1o ao 9o ano J J J J J J J J J J J J EF19 EF19

Vrs. 3.0

Livros para educação financeira
contato@maisativos.com.br       (61) 3205-3405  /  98161-0000       www.maisativos.com.br

Legenda:  EI = Educação Infantil e EF = Ensino Fundamental. Na EI, 03 = Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). 
No EF = anos de escolaridade. O primeiro dígito = ano inicial e o segundo = ano final: Exemplos: EF15, do 1º ao 5º; EF24, do 2º ao 4º e EF68, do 6º ao 8º.

Temas Abordados Indicação BNCC Gênero

Tabela para identificação de obras por temas de interesse



(61) 3205-3405 98161-0000


