Dear Parents,
Below is the list of school supplies needed for the 8
grade next year 20162017. We strongly
encourage you to buy these supplies over the break and have your son/daughter bring them on
the first day of school.
th

Sincerely, 8
Grade Teachers
th

Subject Area

Supplies
Pencil case
Pencils, pencil sharpener, eraser
Pens blue, black, green, red
Colored pencils
Dry erase markers

General School
Supplies

Highlighter
Small pair of scissors
Postit (sticky notes)
Glue stick
English Dictionary, mini Portuguese Dictionary
Multipocket folder (Accordion folder)
3 packs of 3 x 5 Index Cards
iPad or personal laptop is suggested
but not required Reusable water
bottle

English Language Arts
/ ESOL

Notebook to leave in class
(journal/intellectual diary)
Homework Folder
Large Notebook for Writer’s Notebook
Small Notebook for Independent Reading Journal/Literature Circles

Social Studies

History of Brazil

Homework Folder
Notebook

Spiral notebook 100 pages
Folder without elastic

Music

Portuguese

Notebook with staff lines

Material necessário para as aulas:
•
Caderno grande 200 folhas

•
Classificador sem elástico (2)

•
Bloco de folhas para fichário

• 
Caderno de desenho (Para projeto
de literatura) 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 uma acervo comum para

todas as turmas da 8ª
série e poderão ser utilizados por todos os alunos ao longo
do ano letivo.

Binder, folder, binder tabs

Mathematics

Graph paper, regular lined paper
Graphing Calculator
Notebook or binder (math only)
Folder for returned papers

Physical
Education

Athletic shoes and white socks, also regular PASB PE uniform
(Tshirt and shorts).

Notebook

Science

Folder  separate or inside for returned papers
Ipad/computer encouraged (not on daily basis)

Technology

Notebook

Prezados Pais,
Segue abaixo a lista de material escolar necessária para o 8º ano para o próximo ano letivo
20162017. Nós recomendamos que esses suprimentos sejam comprados durante as férias e que
seu/sua filho(a) tragaos no primeiro dia de aula.
Atenciosamente,
Professores do 8º ano

Matéria Area

Material Geral

Inglês / ESOL


Estudos Sociais

História do Brasil
Música


Material
Estojo de lápis
Lápis, apontador de lápis, borracha
Canetas  azul, preta, verde, vermelha
Lápis de cor
Caneta Piloto
Lumi color
Tesoura pequena
Postit
Cola em bastão
Dicionário de Inglês, mini Dicionário de Português
Pasta sanfonada
3 pacotes de cartão Index  3X5
iPad ou laptop pessoal é sugerido mas não é obrigatório
Garrafa para água

Caderno para deixar na sala de aula (diário intelectual)
Classificador para deveres de casa
Caderno grande para escrita
Caderno pequeno de notas para Círculo de Literatura
Classificador para deveres de casa
Caderno
Caderno espiral 100 folhas
Classificador sem elástico
Caderno


pautado

Material necessário para as aulas:


Portuguese

Matemática

Educação Física
Ciências


Tecnologia


●
●
●
●

Caderno grande 200 folhas
Classificador sem elástico (2)
Bloco de folhas para fichário
Caderno de desenho (Para projeto de literatura) 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 uma acervo comum para
todas as turmas da 8ª série e poderão ser utilizados
por todos os alunos ao longo do ano letivo.

Pasta capa dura (binder), classificador, divisórias para binder
Papel gráfico
Papel pautado
Calculadora gráfica
Caderno ou pasta (binder) apenas para matemática
Pasta (classificador) para papéis

Sapatos para ginástica e meias brancas
Uniforme de ginástica da PASB  PE uniform (Tshirt e shorts)
Caderno
Classificador  separado ou dentro do caderno, para papéis soltos
iPad / laptop  sugerido (não diariamente)
Caderno

