
CADERNO

AMOSTRAS
DAS



ALFABETO
Aprendendo e se familiarizando com o alfabeto.

VOGAIS
Aprendendo as Vogais com atividades lúdicas

CONSOANTES
Aprendendo as consoantes com atividades lúdicas.

COORDENAÇÃO
Trabalhando a Coordenação Motora com linhas,
formas, curvas e muito mais.

CORES
Aprendendo um pouco sobre as Cores através de
atividades atrativas.

EU QUERO!
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MATEMÁTICA
Atividades matemáticas divertidas que
prendem o interesse da criança.

CORES
Aprendendo um pouco sobre as Cores com
atividades que despertam o interesse da
criança.

JOGOS
Aprendendo com jogos lúdicos e
desenvolvendo e aprimorando habilidades.

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA
Melhorando o desempenho ou as funções
cognitivas dos pequenos.

DIVERSAS
Trabalhando a atenção, memória visual,
classificação, concentração e discriminação
visual.

NÚMEROS
Introdução aos números e atividades
educativas que facilitam o aprendizado.

PONTILHADO
Trabalhando a Coordenação Motora e
aprendendo as letras do alfabeto.

DIVERSAS
Trabalhando as diferenças, figuras iguais e
diferentes, intruso, pares, ligue e tamanho.

EMOÇÕES
Aprendendo a expressar e entender as
emoções.

FORMAS
Aprendendo sobre figuras e formas
geométricas.

EU QUERO!
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MATEMÁTICA
Atividades matemáticas divertidas que
prendem o interesse da criança.

CORES
Aprendendo um pouco sobre as Cores com
atividades que despertam o interesse da
criança.

JOGOS
Aprendendo com jogos lúdicos e
desenvolvendo e aprimorando habilidades.

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA
Melhorando o desempenho ou as funções
cognitivas dos pequenos.

DIVERSAS
Trabalhando a atenção, memória visual,
classificação, concentração e discriminação
visual.

JOGOS
Aprendendo através do lúdico com jogos e
brincadeiras.

CLIMA
Introdução ao clima e estações do ano.

ANIMAIS
Aprendendo um pouco sobre os animais
através de atividades lúdicas e interativas.

SISTEMA SOLAR
Introdução ao sistema solar com atividades
sobre os planetas.

EU QUERO!

Essa é uma pequena amostra do KIT e
não reflete 100% o material.

O conteúdo completo conta com mais de
500 atividades com alta qualidade de

imagem.
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5 BÔNUS EXCLUSIVOS!

Comprando HOJE você ganhará de
BÔNUS!





































CHEGA NO SEU E-MAIL

VOCÊ IMPRIME!

NO SEU TEMPO

ARQUIVOS EM PDF

EU QUERO!
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A compra do kit Só Escola
atendeu todas as minhas

expectativas, ótimo
conteúdo. Estou muito

satisfeita com a compra.
ÉRICA



Achei muito bonito,
ilustrações bem alegres e

coloridas, e a didática e bem
interessante e fixa bem o

conteúdo.
NARA



Meu filho tem 03 aninhos e é portador de
Síndrome de Down, apresentamos esse

Kit Escola a ele e aos poucos ele começou
a apresentar melhoras em seu intelecto.

Muito obrigado por existirem

MARCELO



Excelente material, muito bem
elaborador e o colorido é o

mais importante porque
chama a atenção da crianças.

Obrigada!

TATIANA



Aproveite esta oportunidade
única para adquirir o KIT SÓ
ESCOLA INFANTIL + BÔNUS

EXCLUSIVOS.

EU QUERO!
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