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MONEYLAB LANÇA JOGO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRAMONEYLAB LANÇA JOGO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

No MoneyLab acreditamos que a educação �nanceira não tem de ser aborrecida, por isso, juntámosNo MoneyLab acreditamos que a educação �nanceira não tem de ser aborrecida, por isso, juntámos

num único jogo conhecimento e diversão!num único jogo conhecimento e diversão!

O laboratório de educação �nanceira, MoneyLab, juntou-se à empresa de brinquedos didáticos,O laboratório de educação �nanceira, MoneyLab, juntou-se à empresa de brinquedos didáticos,

Science4You, para criar o “Science4You, para criar o “MoneyLab – O JogoMoneyLab – O Jogo“, um jogo que tem como objetivo estimular a“, um jogo que tem como objetivo estimular a

literacia �nanceira nas crianças, jovens e também adultos.literacia �nanceira nas crianças, jovens e também adultos.

No “No “MoneyLab –MoneyLab – O Jogo O Jogo“, os jogadores podem começar a tomar as suas próprias decisões de“, os jogadores podem começar a tomar as suas próprias decisões de

consumo, poupança e investimento. Quem �zer as escolhas �nanceiramente mais inteligentesconsumo, poupança e investimento. Quem �zer as escolhas �nanceiramente mais inteligentes

�cará mais perto de alcançar a vitória. No caminho os jogadores vão encontrando várias surpresas.�cará mais perto de alcançar a vitória. No caminho os jogadores vão encontrando várias surpresas.

O jogo de tabuleiro é destinado a todas as idades. De uma forma descontraída, dinâmica eO jogo de tabuleiro é destinado a todas as idades. De uma forma descontraída, dinâmica e

divertida, o “divertida, o “MoneyLab – O JogoMoneyLab – O Jogo” procura incentivar os jogadores a tomarem melhores decisões” procura incentivar os jogadores a tomarem melhores decisões

�nanceiras.�nanceiras.

O “O “MoneyLab – O JogoMoneyLab – O Jogo” encontra-se à venda, ” encontra-se à venda, através deste siteatravés deste site, e as unidades são limitadas. As, e as unidades são limitadas. As

primeiras encomendas deverão começar chegar a casa nos primeiros dias de Dezembro, mesmo aprimeiras encomendas deverão começar chegar a casa nos primeiros dias de Dezembro, mesmo a

tempo dos serões de Natal em família.tempo dos serões de Natal em família.

O MoneyLab deixa a todos um convite: divirtam-se enquanto aprendem com o jogo do MoneyLab.  O MoneyLab deixa a todos um convite: divirtam-se enquanto aprendem com o jogo do MoneyLab.  
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