Dear Parents,
Below is the list of school supplies needed for the 6
grade next year 20162017.
We strongly encourage you to buy these supplies over break and have your son/daughter bring
them on the first week of school.
th 

Sincerely, 6
Grade Teachers
th 

Students will use a different uniform in secondary school than they have used in Gr.5.
Approved school uniforms will be available to purchase in the Uniform store at PASB. We
will notify you when they are available to purchase. Please plan to purchase the new
uniform before school begins or during the first week of classes in August. Students are
permitted to wear their current uniforms during the first week of classes.

Uniform

As described in the ParentStudent handbook:
● The general secondary school uniform consists of the schoolapproved white
or navy blue polo shirt and schoolapproved navy blue Bermuda shorts, Cargo
shorts or long pants. All students must wear tennis shoes (sneakers).
● The appropriate attire for Physical Education classes includes the school t
shirt, sport shorts and tennis shoes (sneakers). Preapproved sport shorts for
both males and females are available from the Uniform store.

General
School
Supplies

Pencil case
Pencils, pencil sharpener, eraser
Pens blue, black, green, red
Colored pencils
Dry erase markers
Highlighters
Small pair of scissors
Postit (sticky notes)
Glue stick
English Dictionary, English/Native Language Dictionary, mini Portuguese Dictionary
Multipocket folder 12 divisions .(Accordion folder)
iPad or personal laptop is suggested but not required
Reusable water bottle

English /
ESOL

Hard cover small notebook reading journal
Fourringed binder with dividers
Lined plain looseleaf notebook paper
1.

Portuguese

Material necessário para as aulas:
Caderno grande 100 folhas
Classificador com elástico
Bloco de folhas para fichário

●
●
●

2.

Biblioteca de sala:
Visando o desenvolvimento de leitura independente, paralela às leituras fixas e
predeterminadas por unidade, solicitamos a doação de um livro em português
para a biblioteca de sala. Os livros farão parte de um acervo comum para todas
as turmas da 6ª série e poderão ser utilizados por todos os alunos ao longo do
ano letivo.

●

3.

SUGESTÃO  Material de apoio:
Recomendamos a aquisição de um dicionário da língua portuguesa (monolíngue)
e de uma gramática completa para que o estudante possa consultar durante a
resolução de atividades de casa ou na preparação para prova.

●

Brazilian
Geography
Portuguese 1
(PSOL)
Mathematics

Science

Social Studies
Physical
Education
Music /
Arts

Spiral notebook 100 pages Folder
without elastic
Spiral Notebook  100 pages
Folder
Calculator
Notebook
Folder for returned papers
Large Drawing book, hard cover with 100 sheets. Large
Notebook hard cover 100 pages
Fourringed binder with 5 dividers Graph
paper 50 sheets
Ruler (centimeters)
Calculator
Large Drawing book, hard cover with 100 sheets Large
Note book hard cover 100 pages
Gym shoes
Current uniform Tshirt New
PE shorts
Notebook with staff lines
Drawing notebook (notebook with blank paper)
Lápis de Cor Aquarelável (para terem casa)

Prezados pais,
Encontrase abaixo a lista de material escolar necessário para a 6ª série durante o ano letivo
20162017.
Nós os encorajamos a comprarem esses materiais durante as férias para que seu (sua) filho (a)
os tragram na primeira semana de aula.
Atenciosamente,
Professores da 6 ª série
Os alunos usarão um uniforme diferente na escola secundária do que eles usaram na 5ª série.
Vocês serão notificados quando eles estiverem disponíveis para compra na loja de uniformes
da PASB. Pedimos que planejem comprar os uniformes antes ou durante a primeira semana de
aula em agosto. Os alunos serão autorizados a usar seus uniformes atuais durante a primeira
semana de aula.

Uniforme

Conforme descrito no manual de Pais e Alunos:
● O uniforme da escola secundária geral consiste em camisas polo branca ou azul
marinho com a logo da escola e bermuda azul marinho com a logo da escola. Todos os
alunos devem usar tênis.
● O traje adequado para as aulas de Educação Física inclui camiseta da escola, shortes
esportivos e tênis. Os shortes esportivos com a logo da escola femininos e masculinos
estarão disponíveis na loja de uniforme da escola.

Material
escolar
geral

Inglês /
ESOL

Português

Estojo
Lápis, apontador, borracha
Caneta azul, preta, verde e vermelha
Lápis de cor
Piloto para quadro branco
Marca texto
Tesoura pequena
Postit
Cola bastão
Dicionário de Língua inglesa, dicionário inglês/português, mini dicionário da língua
portuguesa
Pasta sanfonada com 12 divisões
iPad ou notebook pessoal (sugestão e não mandatório)
Garrafa de água reutilizável
Caderno pequeno com capa dura  diário de
leitura
Fichário de 4 argolas com divisores
Bloco de papel pautado para fichário
2. Material necessário para as aulas:
● Caderno grande 100 folhas
● Classificador com elástico
● Bloco de folhas para fichário

4.

Biblioteca de sala:
Visando o desenvolvimento de leitura independente, paralela às leituras fixas e
predeterminadas por unidade, solicitamos a doação de um livro em português
para a biblioteca de sala. Os livros farão parte de um acervo comum para todas as
turmas da 6ª série e poderão ser utilizados por todos os alunos ao longo do ano
letivo.

●

5.

SUGESTÃO  Material de apoio:
Recomendamos a aquisição de um dicionário da língua portuguesa (monolíngue) e
de uma gramática completa para que o estudante possa consultar durante a
resolução de atividades de casa ou na preparação para prova.

●

Geografia
do Brasil

Caderno espiral, 100 folhas
Pasta sem elástico

Português 1
(PSOL)

Caderno espiral, 100 folhas

Matemática

Ciências

Estudos sociais
Educação
física
Música /
Artes

Calculadora
Caderno
Pasta para entrega de papéis
Caderno grande de desenho com capa dura, 100 folhas
Caderno grande pautado com capa dura, 100 folhas
Fichário com 4 argolas e 5 divisores
50 folhas de papel gráfico
Régua (centímetros)
Calculadora
Caderno grande de desenho com capa dura, 100 folhas
Caderno grande pautado com capa dura, 100 folhas
Tênis de ginástica
Camiseta de Educação Física
Shorts de Educação Física
Caderno de partitura
Caderno de desenho (sem pauta)
Lápis de Cor Aquarelável (para ter
em casa)

