
Para auxiliar os pais na educação dos filhos.

FAMÍLIA EDUCADORAFF
ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO

E REFORÇO ESCOLAR

Os melhores alunos nascem nas famílias educadoras !

da Educação Infantil aos primeiros 
anos do Ensino Fundamental

Como ocupar os filhos 
com atividades divertidas e 

educativas.

Tudo que uma criança 
precisa no início de sua 

vida escolar.

Brincando e aprendendo

  pintando
  ligando
  montando palavras
  preenchendo
  completando
  calculando, jogando ...
  ... e aprendendo

Tudo muito colorido como as 
crianças gostam!

Atividades divertidas que promovem:

  a iniciação à leitura;
  o interesse pela escrita;
  o raciocínio lógico;
  a coordenação motora;
  o interesse pelo estudo.



 

2 Volumes – Matemática e Língua Portuguesa 

2 cadernos de caligrafia

2_o e 3_o anos do Ensino Fundamental

• Alfabetário

• Atividades com dezenas

• Sílabas e palavras

• Atividades com centenas

• Formas geométricas planas e espaciais

• Atividades com arte

• Meios de transporte

• Higiene e saúde

• Alimentação saudável

• Meio ambiente e espaço urbano

• Relações familiares

• Cidadania e organização social

• Datas comemorativas

• Exercícios de prática de escrita para 
Língua Portuguesa e Matemática.

2 Volumes – Matemática e Língua Portuguesa 
Educação Infantil e 1_o ano







O KIT FAMÍLIA EDUCADORA CONTÉM 10 ITENS

Todos os volumes da coleção 
têm formato  21 cm x 28 cm 

Pintando Ligando Desenhando Preenchendo Completando Circulando Calculando

2 jogos cartonados 

1  caixa de giz de cera 
com 12 unidades 

• Para colorir, montar 
sílabas, palavras, números, 
operações matemáticas e 
divetidos quebra-cabeças.

• Para utilizar nas diversas atividades.

E 
MAIS





1 Cd-rom

• Com minidicionário infantil de Português, Inglês, 
Espanhol e jogos com atividades interativas.



 MAIS DE 400 ATIVIDADES DIVERTIDAS E EDUCATIVAS

MAISMAISMAISMAISMAISMAIS

Tudo isso em 
uma bonita 
embalagem!

FAMÍLIA 
EDUCADORA

Minidicionário ilustrado
Português - Inglês - Espanhol

Animais em extinção
Jogos interativos

sílabas, palavras, números, sílabas, palavras, números, 

divetidos quebra-cabeças.divetidos quebra-cabeças.

Com minidicionário infantil de Português, Inglês, Com minidicionário infantil de Português, Inglês, 
Espanhol e jogos com atividades interativas.Espanhol e jogos com atividades interativas.

Tudo isso em 
uma bonita uma bonita 
embalagem!embalagem!
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TUDO PARA FACILITAR A ALFABETIZAÇÃO


