
Quanto antes, 
melhor

Proporcionar ao 
seu filho uma 

tarde de lazer;

Aproveitar momentos 
de entretenimento  

com ele;

Viver um final de 
semana cultural 

em família;

Quase metade dos participantes 
do Educaprevi tem até 9 anos*
Investindo R$50 mensais desde o nascimento, 
você terá uma reserva projetada 
de R$15.718,64 em 18 anos**

Você pode priorizar a utilização do seu dinheiro e 
substituir um brinquedo ou eletrônico por atividades 
educativas, gratuitas e de interação familiar. 

E com o dinheiro economizado você pode investir 
no futuro do seu filho e fazer a diferença na 

formação e iniciação profissional dele.

mas nunca é tarde...

As vantagens do Educaprevi não se 
limitam apenas às crianças até 9 anos. 
Mesmo após essa idade é possível 
garantir uma reserva financeira para 
seu filho, que contará também com 
benefícios exclusivos como a 
Assistência Escola Online, uma série de 
serviços de apoio ao estudo desde a 
pré-escola até o pré-vestibular.

O SulAmérica Educaprevi é um plano de previdência 
desenvolvido especialmente para crianças e jovens 

e pode ser contratado a partir de R$50 mensais.

*Dado de julho de 2017 **Taxa projetada de 4% a.a.

Com pouco é possível:



ENSINE O VALOR DE CADA COISA 
Ter consciência do dinheiro recebido e gasto, 

mesmo em pequenas compras, é um 
aprendizado para o futuro.

Com pouco por mês e sem comprometer 
o orçamento é possível proporcionar um 
futuro mais seguro para seu filho e 
garantir a estabilidade financeira 
necessária para lidar com 
possíveis surpresas.

Educação financeira começa na infância!

Seja exemplo
O comportamento das crianças 

reflete o dos pais. Estimule 
sempre o consumo consciente.

Incentive seu filho a ter objetivos
Estabelecer metas é importante e 

o motivará a economizar para 
conquistar aquilo que deseja.

Cultive o hábito de poupar
Invista no futuro do seu filho e 

o ensine a pensar em longo prazo. 


