
 

 

PLANO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 

(2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS) - 2021 

MATERIAL ESCOLAR

SÃO LUÍS
São Luís Shopping
Shopping da Ilha

(98) 99145-2645

(98) 99145-3820 /leituradailha

/leiturasaoluis

/leituradailha

/leiturasaoluis

Livros didáticos e paradidáticos, fardamentos,
cadernos, mochilas, canetas e muito mais!

Temos tudo para sua lista escolar! 

a maior
livraria
do brasil
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