
Eu amei o produto!! Chegou em uma
boa hora ... Pois estou participando

de um projeto educacional com
crianças carentes.... E as crianças

estão amando os materiais.. Super
recomendo 

VANESSAVANESSAVANESSA



O material contemplou as
minhas expectativas.

Estou encantada!!!

MARIAMARIAMARIA



Tive dificuldades de encontrar
material dessa natureza, mas
fiquei feliz em encontrar esse

porque e bem ilustrado,
chamativo. RECOMENDO!

DIEGODIEGODIEGO



A compra do kit Só Escola
atendeu todas as minhas

expectativas, ótimo conteúdo.
Estou muito satisfeita com a

compra.

ÉRICAÉRICAÉRICA



Eu amei a didática do material
e sua cronologia. A forma

como vai avançando, é bem
tranquilo. A linguagem usada

também eu gostei muito.

MARINETEMARINETEMARINETE



Achei muito bonito,
ilustrações bem alegres e

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

conteúdo.

NARANARANARA



Eu simplesmente amei, os produtos
e conteúdos contido. Meu filho vai

conseguir aprender tudo com muita
facilidade pois está tudo muito bem

explicado e fácil de fazer as
aplicações de conteúdo.

ADRIELEADRIELEADRIELE



O produto do só escola é muito bom,
minha netinha está amando as

atividades e aprendendo cada dia
mais rapido, agradeço muito ao kit
só escola. Recomendo o kit a todos,

excelente!!!!

MARIAMARIAMARIA



Gostei de todos os produtos, são
bem editados de boa qualidade e

fácil compreensão, por isso a nota
que dou e a máxima em tudo, indico

para qualquer outra pessoa.

DÉBORADÉBORADÉBORA



Excelente, para nós
professores que temos

alunos especiais em uma
turma com muitos alunos

ELIANEELIANEELIANE



IVONEIVONEIVONE
Amei este material, vai

acrescentar muito no meu
trabalho. 

Parabéns! 



ROSEROSEROSE
Material de excelente qualidade

e apresentação gráfica.
entregue rapidamente pós

pagamento. 

Super indico!



TÁTIANATÁTIANATÁTIANA
Sou Psicóloga Educacional , esse
material com certeza passará a
ser o suporte do meu trabalho. 

Obrigada.



NÚBIANÚBIANÚBIA

Nota mil para as atividades.
Adorei e recomendo! 

Feito com todo capricho!



ELIZIAELIZIAELIZIA
o material é bem didático,

colorido e a atenção da
vendedora foi ótima. Hoje em dia

receber atenção assim é muito
gratificante. A pessoa tem

respeito pelo cliente . estou
adorando o material



ROBERTAROBERTAROBERTA
Tenho uma filha de 7 anos com

Síndrome de Down e este
material ajudou muito a parte

pedagógica dela.

SUPER RECOMENDO!


