
5th & 6th Grade Supply List

Awesome 5th and 6th graders!  We are excited for the start of school.  Here is a list of supplies that you will
need for the school year.  Please try to acquire them before the �rst day of school!  We are excited for a new
year of learning!  Can’t wait to see all of you on Tuesday, September 6th!

Ms. Brown, Mrs. Gelinas, Mrs. Guyther, Mr. Perry, Mrs. Rinks, & Ms. Simmons

GENERAL SUPPLIES-
● Homework Folder (to be used for all subjects)
● Pencil Pouch- to hold the following supplies

○ Pencils  (We recommend buying a few boxes.  Just put a few in your pouch. You can
keep the rest at home or in your locker.)

○ Erasers (any kind~pencil top are great too!)
○ Small pencil sharpener
○ Scissors
○ Glue Stick
○ Colored pencils - small box of 8-12
○ Ultra Fine Point Sharpie (Black)
○ 3 Highlighters (one yellow, one green, one pink)
○ Fine tip dry erase marker

ELA
● Three subject notebook with dividers

MATH
● Two subject spiral notebook with pocket page dividers
● Folder with pockets and prongs

SCIENCE
● Three-ring binder (2 inch is the best size)
● Three-hole-punched, lined paper for the binder
● Dividers for the binder

SOCIAL STUDIES
● Three-ring binder (a DIFFERENT  binder, not your science one!!)
● Three-hole-punched, lined paper for the binder (daily activators)
● Dividers for the binder (classwork, homework, tests/quizzes, project)

Lista de Suprimentos da 5ª e 6ª Série



Incríveis alunos do 5º e 6º ano! Estamos ansiosos para o início das aulas. Aqui está uma lista de materiais que
você vai precisar para o ano letivo. Por favor, tente adquiri-los antes do primeiro dia de aula! Estamos
ansiosos para um novo ano de aprendizado! Mal posso esperar para ver todos vocês na terça-feira, 6 de
setembro!

Sra. Brown, Sra. Gelinas, Sra. Guyther, Sr. Perry, Sra. Rinks e Sra. Simmons

MATERIAIS GERAIS-
● Pasta de trabalhos de casa (a ser usada para todas as disciplinas)
● Pencil Pouch- para guardar os seguintes suprimentos

○ Lápis (Recomendamos comprar algumas caixas. Basta colocar algumas na sua bolsa. Você
pode guardar o resto em casa ou no seu armário.)

○ Borrachas (qualquer tipo ~ lápis também são ótimos!)
○ apontador de lápis pequeno
○ Tesouras
○ Cola em bastão
○ Lápis de cor - pequena caixa de 8-12
○ Sharpie de ponta ultra�na (preto)
○ 3 marcadores (um amarelo, um verde, um rosa)
○ Marcador de apagar a seco de ponta �na

ELA
● Caderno de três assuntos com divisórias

MATEMÁTICA
● Caderno espiral de dois assuntos com divisores de página de bolso
● Pasta com bolsos e pontas

CIÊNCIA
● Pasta de três anéis (2 polegadas é o melhor tamanho)
● Papel pautado com três furos para o �chário
● Divisores para o �chário

ESTUDOS SOCIAIS
● Pasta de três argolas (uma pasta DIFERENTE, não a sua ciência!!)
● Papel pautado com três furos para o �chário (ativadores diários)
● Divisores para o �chário (trabalhos de aula, trabalhos de casa, testes/quizzes, projeto)



7th & 8th Grade Supply List

We are looking forward to working with you next year! Being organized and having the right supplies is
one way to start out the year right, but there are other qualities needed to be successful in 7th and 8th

grade. In addition to the supplies listed below, please remember to bring a growth mindset, positive
attitude, desire to learn, curiosity, and don’t forget your brain! Please let us know if you have any difficulty
obtaining these items. See you in September!

“Agenda Binder” It will be carried with you to every class. You will receive your Agenda book when
school starts. Please bring the following with you:

- One 1 inch 3 ring binder
- Pencil pouch that can be clipped into the binder
- Two pocket folder with holes to be clipped into the binder (Homework folder – for loose papers)
- Plenty of pens, pencils, erasers (that will be carried in your pencil pouch in your binder)
- Highlighter

English Language Arts (ELA) – Mr. Dale Burcalow (dburcalow@mvyps.org)
- One single subject notebook
- independent reading book of your choice

Social Studies – Ms. Nedine Cunningham (ncunningham@mvyps.org)
- Single subject notebook with vinyl cover
- Folder if notebook doesn’t have pockets
- Jumbo book cover

Math – Ms. Celia Mercier (cmercier@mvyps.org)
- 1 1.5 - 2 inch binder
- Blank 3-hole lined paper
- 2 tab dividers
- Request but not required: TI-30Xa calculator for home use. These are the calculators we use in

class, and it is helpful to have at home as well.

Math – Mr. Ken DeBettencourt (kendebettencourt@mvyps.org)
- 1 Large three-ring binder (called your “Math Binder”)
- 4 tab dividers (for “Math Binder”)
- Blank 3-hole lined paper (for your “Math Binder”)
- *Algebra students only: TI-84+ or TI-84+CE Graphing Calculator

Science – Mrs. Justen Foster (jfoster@mvyps.org)
- Single subject notebook with pockets
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Lista de Suprimentos da 7ª e 8ª Série

Estamos ansiosos para trabalhar com você no próximo ano! Ser organizado e ter os materiais certos é
uma maneira de começar bem o ano, mas existem outras qualidades necessárias para ter sucesso na 7ª e
8ª série. Além dos suprimentos listados abaixo, lembre-se de trazer uma mentalidade de crescimento,
atitude positiva, desejo de aprender, curiosidade e não esqueça seu cérebro! Por favor, deixe-nos saber se
você tiver alguma dificuldade em obter esses itens. Vejo você em setembro!

“Agenda Binder” Será levado consigo para todas as aulas. Você receberá seu livro Agenda quando as aulas
começarem. Por favor, traga o seguinte com você:
Um fichário de 3 argolas de 1 polegada
Bolsa de lápis que pode ser presa no fichário
Duas pastas de bolso com furos para prender no fichário (Pasta de trabalhos de casa – para papéis soltos)
Muitas canetas, lápis, borrachas (que serão transportadas em sua bolsa de lápis em seu fichário)
Marcador

Artes da Língua Inglesa (ELA) – Sr. Dale Burcalow (dburcalow@mvyps.org)
Um caderno de assunto único
livro de leitura independente de sua escolha

Estudos Sociais – Sra. Nedine Cunningham (ncunningham@mvyps.org)
Caderno de assunto único com capa de vinil
Pasta se o notebook não tiver bolsos
capa do livro jumbo

Matemática – Sra. Celia Mercier (cmercier@mvyps.org)
1 fichário de 1,5 - 2 polegadas
Papel pautado em branco de 3 furos
2 divisórias de abas
Pedido mas não obrigatório: calculadora TI-30Xa para uso doméstico. Estas são as calculadoras que
usamos em sala de aula, e é útil ter em casa também.

Matemática – Sr. Ken DeBettencourt (kendebettencourt@mvyps.org)
1 fichário grande de três argolas (chamado de “Math Binder”)
4 divisórias de guia (para “Math Binder”)
Papel pautado em branco de 3 furos (para o seu “Math Binder”)
*Somente para alunos de álgebra: Calculadora Gráfica TI-84+ ou TI-84+CE

Ciência – Sra. Justen Foster (jfoster@mvyps.org)
Caderno de assunto único com bolsos


