Saiba Poupar Tempo
Talvez você tenha
recebido um dinheiro
no seu aniversário que
poderia usar para comprar
algo que queria há muito
tempo.

Como você usou o seu dinheiro?
Talvez possa usar
o dinheiro para
comprar aquele
violão novo
que você tanto
desejava.

Ou o teria usado melhor?

Legal, muito
obrigado,
mamãe e
papai!

Você acha que
o gastou com
sabedoria?
A forma como gasta seu dinheiro pode lhe ensinar
muito sobre como usar o tempo com sabedoria.

Tempo, tal como dinheiro, não é ilimitado.

Você pode desperdiçar seu tempo, do mesmo jeito que pode desperdiçar seu dinheiro.
Você alguma vez gastou seu
dinheiro comprando besteirinhas
pra comer?

Olha Moira, estão
oferecendo tickets
com desconto para
o festival de dança
Irlandesa!

Humm... a sua
mesada é um
pouco menor
este mês, Moira.

Ou uma bugiganga
que nunca usou?

Como você se sentiu
depois?
Gostaria de ter usado
seu dinheiro para
outra coisa?

Talvez o mesmo tenha acontecido com a
forma como usa seu tempo.

A boa notícia é que você pode poupar tempo exatamente do mesmo jeito que pode poupar dinheiro.
Fazendo as coisas na hora e rapidamente, sem enrolar ou arrastar os pés, é uma forma de poupar tempo.
Talvez seus pais tenham dito que poderá ter um
tempo para fazer um hobby ou jogar um jogo, mas
só depois de terminar suas tarefas na casa.
Nossa, Mara, você
fez um trabalho
excelente limpando
e reorganizando!

Você só tem um certo número de horas por dia, então precisa usá-las com sabedoria.
Sérgio fez um
trabalho incrível
limpando o carro.

Pois é, até
parece novo!
Fico muito
feliz de você
ter podido vir
ao ensaio de
dança, Sérgio.

E também
muito rápido!
E comprou
um violão
novo!

Se terminar suas tarefas
rapidamente, lhe sobrará mais
tempo para fazer as coisas
que você quer fazer.

Não desperdice seu
tempo em coisas
que depois poderá
se arrepender.
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