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Pre-K 1
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Pre-K1•	1 box of short colored pencils (jumbo)•	1 box of thick colored markers (12 units)•	2 packets of colored paper•	1 packet of white copy paper (500 sheets)•	3 large boxes of tissue•	1 pair of child-size scissors (Mundial or Tramontina brand), rounded tip•	2 bottles of liquid glue (small)•	1 package of glue sticks (8 or 10 units)•	1 change of clothing (please label with name), does not need to be school uniform •	1 toothbrush and toothpaste (please label)•	2 large packages of baby wipes•	3 packets of Ziploc bags (1 small & 2 large)•	2 plastic folders with elastic (green and yellow)•	1 full-sized backpack (please label), please make sure folders will fit easily inside•	1 reusable water bottle (please label)•	1 small tub of play-doh (preferably Utti Gutti brand), green (optional)•	1 bottle of hand sanitizer (optional)Material para Pré-EscolaPre-K1•	1 caixa de lápis de cor (jumbo)•	1 caixa de canetas hidrográficas grossas (12 unidades)•	2 pacotes de papel tipo bloco criativo•	1 pacote de papel sulfite branco (500 folhas)•	3 caixas grandes de lenço de papel•	1 tesoura pequena (Mundial ou Tramontina), sem ponta•	2 colas líquidas (pequenas)•	1 pacote de cola bastão (8 ou 10 unidades)•	1 troca de roupa (favor marcar nome em cada peça), não precisa ser o uniforme da escola•	1 escova de dente e 1 pasta de dente (marcar o nome)•	2 pacotes grandes de lenços umedecidos•	3 pacotes de sacos plásticos com zipper (1 pequeno e 2 grande)•	2 pastas de plástico com elástico (verde e amarela)•	1 mochila de tamanho normal (com nome marcado), que caiba a pasta de plástico facilmente•	1 garrafa para água (não descartável, marcar o nome)•	1 massa de modelar pequena (preferência da marca Utti Gutti), verde (opcional)•	1 unidade de higienizador para mãos (opcional)
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Pre-K 2
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Pre-K2•	2 packets of colored paper•	1 packet of white copy paper•	1 box of short colored pencils (jumbo)•	3-5 short graphite pencils (jumbo)•	1 package of glue sticks (8 or 10 units)•	2 bottles of liquid glue (small)•	1 pair of child-size scissors (Mundial or Tramontina brand)•	1 change of clothing (please label with name), does not need to be school uniform•	1 toothbrush and toothpaste (please label)•	2 large boxes of tissue•	2 packages of baby wipes•	3 packets of Ziploc bags (2 small, 1 large)•	2 plastic folders with elastic (blue and red)•	1 full-sized backpack (please label), please make sure folders will fit easily inside•	1 reusable water bottle (please label)•	1 bottle of hand sanitizer (optional)•	1 small tub of play-doh (preferably Utti Gutti brand), blue (optional) Material para Pré-EscolaPre-K2•	2 pacotes de papel tipo bloco criativo•	1 pacote de papel sulfite branco•	1 caixa de lápis de cor (jumbo)•	3-5 lápis grafite (jumbo)•	1 pacote de cola bastão (8 ou 10 unidades)•	2 colas líquidas (pequenas)•	1 tesoura pequena (Mundial ou Tramontina)•	1 troca de roupa (favor marcar nome em cada peça), não precisa ser o uniforme da escola•	1 escova de dente e 1 pasta de dente (marcar o nome)•	2 caixas grandes de lenço de papel•	2 pacotes/caixas de lenços umedecidos•	3 pacotes de sacos plásticos com zipper- marca Ziploc (2 pequenos, 1 grande)•	2 pastas de plástico com elástico (azul e vermelha)•	1 mochila de tamanho normal (com nome marcado), não as menores, que caiba a pasta de plástico facilmente•	1 garrafa para água (não descartável, marcar o nome)•	1 unidade de higienizador para mãos (opcional)•	1 massa de modelar pequena (preferência de marca Utti Gutti), azul (opcional)
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Kindergarten Supply List

Please label all supplies with child's name
Favor colocar o nome do aluno em todo o material

● 1 backpack - large enough to fit snacks, jacket and plastic folder
1 mochila, tamanho suficiente para caber lanches, jaqueta e pasta com elástico

● 3 small tissue boxes
 3 caixas pequenas lenços de papel

● 2 pkgs. Ziploc bags - quart size (GIRLS ONLY)
 2 pacotes de sacos plásticos com fecho zíper - tamanho medio (MENINAS SOMENTE)

● 1 pkg. of white computer paper - Letter size (BOYS ONLY)
 1 pacote de folha branca tamanho carta (MENINOS SOMENTE)

● 6 pencils - tri grip are best
 6 lápis preto - formato triangular é o melhor

● 2 erasers
 2 borrachas

● 2 plastic folders with elastic
 2 pastas plásticas com elástico

● Scissors
 Tesoura

● 5 large glue sticks
 5 tubos de cola em bastão grande

● Small pencil bag or box
 Estojo  pequeno

● 1 package of colored paper - Bloco Criativo com 32 folhas (romitec)
 1 pacote de papel colorido - Bloco Criativo com 32 folhas (marca romitec)

● 1 paint shirt - old shirt to wear over uniform when painting
 1 camiseta/camisa para pintura - camiseta/camisa velha para cobrir o
 uniforme ao pintar

● 1 set of extra clothes labeled with child's name (top, bottoms, underwear)
 1 conjunto de roupa extra com todas as peças contendo o nome do aluno
 (calça, camisa, cueca/calcinha)

Kindergarten



First Grade Supply List
1.  1 box of at least 16 crayons- lápis de cera
2.  5 pencils-lápis
3.  2 erasers-borrachas
4.  1 pairs of scissors-tesouras
5.  1 glue sticks- cola Pritt
6.  2 thin folders with elastic-pasta finas com elástico
7.  1 small pencil sharpeners- apontadors
8.  1 boxes of tissues- lenço de papel
9.  1 ZIPPER pencil cases (not metal ) that  are large  enough to hold all the

other supplies  except  the folders- estojos com zipper e não de metal
10.  1 sets of magic markers -canetas mágicas
11.  12 colored pencils- lápis de cor
12. 1 pack of 3x5 index cards
13. 1 pack of sticky notes
14. 1 ruler - régua
15.  1 water bottle with a pull-up sports top.

Please be sure that your child's name is on ALL the supplies.  Please send all
of the supplies the FIRST day of class.

Thank you!

Ms. Sattler

1st Grade



1º. Ano - Português

Srs. Pais o material relacionado abaixo deverá ser
entregue para a professora de português.

● 1 bolsa personalizada para o material de português (adquirida na escola
na 1ª semana de aula - valor R$17,00)

● 1 pasta de Plástico com elástico
● 1 pasta preta (pasta catálogo) de boa qualidade com 100 plásticos
● 1 régua de 30 cm
● 1 estojo com zíper contendo:

  (não poderá ser de metal)
● 3 lápis pretos
● 2 borrachas
● 1 cola bastão
● 1 tesoura sem ponta
● 12 lápis coloridos
● 1 caneta vermelha
● 1 caneta marca texto
● 1 apontador com depósito

 Observação:
 - Colocar etiqueta com nome do aluno em todo o material solicitado.
 - O Material solicitado será guardado na sala de português.

      Agradeço a colaboração.

         Ana Lucia Soldi
     Professora de Português

1º Ano



Second Grade Supply List

● 10 pencils  (no mechanical pencils)
● 2 erasers
● 1 Pencil sharpener
● 1 Pencil case
● 1 box of colored pencils or crayons
● Markers (optional)
● Scissors
● Glue stick
● 3 notebooks (large)
● 2 plastic folders (with elastic)
● 1 Water bottle (preferably plastic)
● 1 30cm (12in) ruler
● 1 package of index cards
● 1 block of post-it notes ( ~8cmx8cm)
● 1 Bloco Criativo

2nd Grade



2º. Ano - Português/Matemática/História e Geografia
● 1 bolsa personalizada para o material de português (adquirida na escola

na 1ª semana de aula - valor R$17,00)
● 1 pasta de Plástico com elástico
● 1 caderno universitário capa dura (50 folhas)
● 1 bloco grande para rascunho (pautado)
● 1 minidicionário de Língua Portuguesa
● 2 pastas plásticas tipo L
● 1 caixa de lenço de papel
● 1 pote de lenço umedecido
● 1 pasta preta (pasta catálogo) de boa qualidade com 100 plásticos
● 1 régua de 30 cm
● 1 estojo com zíper contendo:

ü3 lápis pretos
ü2 borrachas
ü1 cola bastão
ü1 tesoura sem ponta
ü12 lápis coloridos
ü1 caneta vermelha
ü1 caneta marca texto
ü1 apontador com depósito

Material para a classe de Matemática:
(Somente para os alunos que estão na classe de Matemática da professora
Ana Lucia)

● 1 pasta preta (pasta catálogo) com 50 plásticos
● 1 pasta plástica VERMELHA em L
● 1 pasta plástica VERDE em L

Observação:
- Colocar etiqueta com nome do aluno em todo o material solicitado.

       Agradeço a colaboração.
          Ana Lucia Soldi

 Professora de Português/Matemática/HG

2º Ano



Third Grade Supply List

● 2 writing journals (any size-preferably thin)
● 2 folders (one labeled "CLASSROOM", one labeled "TAKE HOME")
● 2 colored ink pens (any color, but not blue or black)
● 4-6 pencils
● 1 eraser
● 1 pencil sharpener that keeps the pencil shavings in a closed container
● 1 pencil bag/box (please not too big!! Should fit pencils, eraser, pens, glue

sticks and scissors)
● 2 glue sticks
● Scissors
●  3 boxes of tissues
● Colored pencils or crayons (in a box)
●  Markers (markers are not necessary, but they are welcome)
● 1 water bottle
● New International Version Bible (PLEASE note the version-it is very difficult

for students to follow along if their Bible is different)
● 1 ruler (with inches and centimeters)

PLEASE NOTE: PLEASE TRY TO KEEP SUPPLIES SMALL
AS OUR DESKS HAVE VERY LIMITED SPACE. THANK YOU!

***Please label with your child's name/initials to help others identify lost items***

3rd Grade



3º. Ano - Português/Matemática/História e Geografia

Material para a classe de Português, História/Geografia e Matemática:

● 1 caderno universitário capa dura (100 folhas)
● 1 cadernos (espiral pequeno 50 folhas)
● 1 bloco pautado para rascunho
● 1 minidicionário de Língua Portuguesa com o novo Acordo Ortográfico
● 3 pastas finas de Plástico com elástico
● 2 pastas em "L"
● 1 pasta (pasta catálogo) de boa qualidade com 50 plásticos

resistentes
● 1 bolsa personalizada para o material de português (adquirida na escola

na 1ª semana de aula por R$ 17,00)
● 1 garrafa para água (não descartável)
● 1 estojo com zíper contendo:

ü6 lápis pretos nº 2 ou lapiseira 0,7
ü2 borrachas
ü1 cola em bastão
ü1 tesoura (pontas arredondadas)
ü12 lápis coloridos
ü1 caneta esferográfica vermelha
ü1 caneta esferográfica preta
ü1 caneta esferográfica azul
ü1 caneta marca-texto
ü1 caneta corretiva
ü1 apontador com depósito

Observação:
* Fixar etiqueta com o nome do aluno em todo o material solicitado.

Obrigada

Cristina Mariani

3º Ano



Fourth Grade Supply List

● 4 regular notebooks - language arts, Social St./Science, Bible, and Math
● 1 folder - to keep important papers to take home
● 1 package of lined paper
● 5 boxes of tissue paper (Kleenex)
● 5 pencils and 2 erasers
● 3 red + 3 blue pens
● colored pencils
● markers
● glue (x2), scissors, ruler, and pencil case
● 2 black pastas with 100 plastics each
● NIV English Bible
● water bottle
● 3 highlighters
● 1 whiteboard marker

4th Grade



4º. Ano - Português, História e Geografia
TODO O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE AULA,

ETIQUETADO COM O NOME DO ALUNO

●  1 bolsa personalizada para o material de português (adquirida na escola
na 1ª semana de aula por R$ 17,00)

● 1 pen drive com o nome do aluno
● 3 pastas finas de Plástico com elástico
● 1 pasta preta (pasta catálogo) de boa qualidade com 100 plásticos
● 1 caderno (espiral pequeno 50 folhas)
● 1 minidicionário de Língua Portuguesa com a Nova Ortografia. Pode ser o

mesmo que foi utilizado no ano anterior.
● 1 caderno universitário capa dura espiral fininho (50 folhas)
● 1 bloco de rascunho com linhas  (100 folhas)
● 1 garrafa esporte para água (não descartável)
● 1 estojo contendo:

ü12 lápis pretos nº 2
ü2 apontadores com depósito
ü4 borrachas
ü2 colas bastão
ü1 tesoura sem ponta
ü12 lápis coloridos
ü1 caneta esferográfica vermelha
ü1 caneta esferográfica azul
ü1 caneta marca texto
ü12 canetas hidrográficas coloridas
ü1 régua de 30 cm
ü2 canetas para quadro branco (1 azul e 1 preta)

Obs.: Os alunos que estiverem na sala de matemática da D. Renata devem
trazer também  1 pasta preta (pasta catálogo) com 100 plásticos. Estes
materiais podem ser comprados depois do início das aulas. The
students that will be in D. Renata's Math class must also bring 1 black
binder with 100 plastics holders. Those can be bought after the
beginning of the year.

4º Ano



Fifth Grade Supply List

● 1 regular notebooks - (Language Arts)
● 1 small notebook - (Bible)
● 2  packages of lined paper
● 3 boxes of Kleenex
● 6 pencils
● 2  pencil sharpeners
● 3 erasers
● 3 red pens
● 3 blue pens
● Colored pencils
● Markers
● 3 glue-sticks
● Scissors
● Pencil case
● Two black pastas with 100 plastics each
● NIV English Bible
● 2 White Board Markers

5th Grade



5º. Ano - História e Geografia
●  1 caderno capa dura de 50 folhas ou uma divisão do fichário
●  1 estojo contendo lápis, borracha, canetas, tesoura, cola...
●  20 folhas de papel vegetal (para mapas)
●  1 caixa de lápis de cor (24 cores)
●  1 pasta  com 50 plásticos para arquivar documentos
●  1 régua
●  1 rolo de durex (pequeno)

         D. Eliana Rocha
       Profª de História e Geografia

5º. Ano - Português
● 1 bolsa personalizada para materiais de português, no valar de  R$17,00  a ser

adquirida na 1ª semana de aula na escola
● 1 caderno universitário capa dura (50 folhas)
● 1 caderno (espiral) pequeno (50 folhas)
● 1 bloco grande para rascunho (pautado)
● 1 minidicionário de Língua Portuguesa (de acordo com a nova reforma ortográfica

brasileira)
● 3 pastas plásticas em "L"
● 1 pasta preta (pasta catálogo) de boa qualidade com 50 plásticos resistentes
● 1 agenda
● 1 estojo com zíper  contendo:

ü 3 lápis pretos nº 2 ou lapiseira 0,7 (e carga p/ reposição)
ü 1 apontador de lápis com depósito
ü 2 borrachas
ü 2 cola em bastão
ü 1 tesoura (pontas arredondadas)
ü 12 lápis coloridos
ü 1 caneta esferográfica vermelha
ü 1 caneta esferográfica preta
ü 1 caneta esferográfica azul
ü 2 canetas marca-texto
ü 1 caneta (tinta) permanente
ü 1 régua de 30 cm
ü 1 caneta corretiva
ü 1 pendrive

Observação:
* Fixar etiqueta com o nome do aluno em todo o material solicitado.

  I. Carvalho Marino Franco
      - Professora de Português -

5º Ano



Sixth Grade Supply List
For both English and Portuguese Curriculum

● 7 notebooks of at least 100 pages each (teachers prefer separate
notebooks for each subject)

● 1 small notebook (espiral) for Portuguese 3
● pens, red pens, and pencils, highlighter, 2 glue sticks , and eraser
● fita corretiva (for Portuguese 3 class) (correction tape)
● tape (1 rolo de durex)
● Pencil case (Estojo)
● 40 folhas de papel vegetal (para mapas) (Brazilian curriculum only)
● Colored pencils (1 caixa de lápis de cor) (24 cores)
● 1 pasta com 50 plásticos para guardar documentos(Brazilian curriculum

only)
● Scissors, protractor, and ruler
● 3 simple plastic folders
● 3 boxes of Kleenex (any size)
● NIV Bible
● 1 bloco de fichário para rascunho (pautado) (Portuguese)
● 1 mini dicionário de Língua Portuguesa (de acordo com a nova reforma

ortográfica brasileira)
● Students will need PE Uniforms and Paca Polos for Tuesdays
● Pen drive (for Portuguese 3)

6th Grade



6º. Ano - História e Geografia
●  1 caderno capa dura de 50 folhas ou uma divisão do fichário
●  1 estojo contendo lápis, borracha, canetas, tesoura, cola...
●  20 folhas de papel vegetal (para mapas)
●  1 caixa de lápis de cor (24 cores)
●  1 pasta  com 50 plásticos para arquivar documentos
●  1 régua
●  1 rolo de durex (pequeno)

         D. Eliana Rocha
       Profª de História e Geografia

6º Ano



7º. Ano - História e Geografia
●  1 caderno capa dura de 50 folhas ou uma divisão do fichário
●  1 estojo contendo lápis, borracha, canetas, tesoura, cola...
●  20 folhas de papel vegetal (para mapas)
●  1 caixa de lápis de cor (24 cores)
●  1 pasta  com 50 plásticos para arquivar documentos
●  1 régua
●  1 rolo de durex (pequeno)

         D. Eliana Rocha
       Profª de História e Geografia

7º Ano
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