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Aula 15 - Deﬁnição de melhor preço
NOME
Síntese da aula de hoje:
Puxa ! Hoje, finalmente, decidimos onde comprar com o menor custo!
Não foi uma tarefa fácil, afinal tivemos que, na visitação aos locais, listar os melhores
preços, fazer relatórios, preencher tabelas, calcular custos... Ufa!! Bom mesmo é projetar
lucros!
Finalmente, depois de analisar e comparar preços, conseguimos chegar a uma decisão de
compra e já aprendemos a estimar nossos custos e os preços que poderemos praticar
na hora da venda real de nossos deliciosos sucos. Aprendemos que, para obter lucros
verdadeiros, devemos comprar os melhores produtos com os menores preços e em algum
lugar que nos atenda com respeito e cordialidade. Não podemos esquecer de observar as
ofertas e a qualidade dos produtos oferecidos.
Desta forma, nós nos sentimos como verdadeiros consumidores, em busca dos melhores
preços, para montar nossa casa de sucos, mas sem esquecer de comprar somente o que
iremos precisar, sem exageros ou desperdícios.
O que se gasta no
supermercado é um absurdo!
Mas...
Mas...

De hoje em diante,
estas são as regras a
seguir!

1. Nada mais de comprar pares
de meia. De hoje em diante,
só inteiras.
2. Proibido comprar queijo
suíço, a não ser que os
buracos estejam tapados.
3. Proibido chocolate,
só pode choco-mia.
4. Nada de band-aid,
use aspira-dor...

Juca estava no pátio da escola, lavando sua bola de futebol. Mas a torneira ficara aberta e a água jorrava! Mateus e
Pamela vieram correndo: " - Nossa, olha o desperdício!", alertaram eles. A menina comentou:"- Você sabia que, se a
gente não economizar, a água do planeta vai acabar?". Juca, arrependido, prometeu se corrigir: " - Tem razão! E não
vou mais ficar um tempão no banho, nem deixar a torneira aberta quando escovar os dentes!". Os 3 meninos se
tornaram fiscais contra o desperdício na escola, e outros alunos fizeram o mesmo. Graças a isso, o consumo diminuiu
e a conta de água da escola caiu pela metade! Mateus propôs:" - Agora,vamos cuidar de nossas casas!". E lá foram
eles, conscientizar os pais e vizinhos. E você, também evita o desperdício de água, alimentos, energia elétrica e tudo
o mais? DESENHE OS PERSONAGENS DESTA HISTORINHA.

