
1st Grade Supply List
Please provide the following personal items for your child.

• Reusable water bottle. Please label with your child's 
name. 

• Lunch box:  Please make sure the lunch box fits inside of 
your child’s backpack. Please label it and small containers 
with your child's name. 

• Soft sided backpack: Your child will need to be able to 
manage their backpack independently. Please avoid large 
roller bags, hard shelled backpacks, or carry-on suitcases. 

• Small oral kit: We suggest a small container for 
toothbrush and toothpaste. Please avoid sending in 
additional oral hygiene products. Please label with your 
child's name. 

***Please remember to write your child's name on their 
jackets.

Optional: 

• Pencil cases are not required. If you choose to send in a 
pencil case, these materials will be kept in your child’s 
backpack and used during special occasions. They will 
not be used during our regular classroom time. Students 
will be responsible for the pencil case and all included 
items. 

• Your child may choose what they would like to put in 
their pencil case. Here are some suggestions: markers, 
crayons, colored pencils and writing pencils.

• Community classroom supplies: The following supplies 
will be shared and used throughout the school year. 
Please do not label these material with your child’s name. 
They will be used as community supplies:
 • Sticky notes
 • Highlighter (any color)
 • Whiteboard marker (s) 
 • Small whiteboard eraser
 • Box of tissue

Lista de Materiais do 1º Ano

Por favor, providenciar os seguintes materiais de uso 
pessoal para sua criança.

• Garrafa de água reutilizável. Por favor, rotular com o 
nome da sua criança.

• Lancheira: por favor, certifique-se de que a lancheira se 
encaixa dentro da mochila da sua criança. Por favor, rotule 
a lancheira e pequenos recipientes com o nome dela.

• Mochila: sua criança precisará gerenciar sua mochila de 
forma independente. Por favor, evite grandes bolsas, 
mochilas de capa dura ou malas de mão.

• Kit oral pequeno: sugerimos um pequeno recipiente 
para escova de dentes e creme dental. Por favor, evite 
enviar produtos de higiene oral adicionais. Não esqueça 
de rotular com o nome da sua criança.

***Por favor, lembre-se de escrever o nome da sua 
criança em seu casaco.

Opcional:

• Lápis não são necessários. Se você optar por enviar um 
estojo para lápis, esses materiais serão mantidos na 
mochila da sua criança e usados em ocasiões especiais. 
Eles não serão usados durante nosso horário de aula 
regular. Os alunos serão responsáveis pela caixa de lápis 
e todos os itens incluídos.

• Sua criança pode escolher o que gostaria de colocar em 
sua caixa de lápis. Aqui estão algumas sugestões: 
marcadores, giz de cera, lápis de cor e lápis de escrita.

• Material de sala de aula da comunidade: os seguintes 
materiais serão compartilhados e usados durante todo o 
ano letivo. Por favor, não rotule este material com o nome 
da sua criança. Eles serão usados como suprimentos da 
comunidade:
 • Bloco tipo post-it
 • Marcador (qualquer cor)
 • Marcador(es) de quadro branco
 • Borracha pequena
 • Caixa de lenço
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