
Secondary General Supply List

Please provide the following personal 
items for your child.

• 1 pencil case.
• 6 pencils.
• 6 pens- black or blue.
• 1 small pencil sharpener.
• 2 pencil erasers.
• 3 highlighters (any color).
• 1 30cm ruler.
• 1 water bottle.
• Notebook.*
• Folders/Binders.*
• Laptop (9th-12th Grade).**
• 1 calculator (6th - 8th  Grade).
• 1 graphing calculator (9th-12th Grade).

** High Schoolers are required to bring in a 
laptop for learning purposes.
Please see our BYOD (Bring Your Own Device) 
policy on school webpage for 
recommendations.

*See teacher specific supply list

Lista de Materiais do Ensino 
Secundário

Por favor, providenciar os seguintes 
materiais de uso pessoal para seu 
filho(a). 

• 1 estojo escolar.
• 6 lápis.
• 6 canetas - preta ou azul.
• 1 apontador para lápis.
• 2 borrachas.
• 3 canetas marcadoras (qualquer cor).
• 1 régua 30cm.
• 1 garrafa para água.
• Cadernos.*
• Pastas / fichário.*
• Laptop (9º- 12º ano).**
• 1 calculadora (6º- 8º ano).
• 1 calculadora gráfica (9º - 12º ano).

The graphing calculator can be used on 
SAT and ACT exams and is required for 
any AP exams. 
Any version of the TI-83 or TI-84 (Texas 
Instruments) calculators is 
recommended, most students purchase 
a version of the “TI-84 Plus Silver 
Edition” as seen on the side:

** Para os estudantes do Ensino Médio é 
necessário trazer laptop para fins educacionais.
Por favor, ver a política sobre BYOD (Traga Seu 
Próprio Dispositivo) na webpage da escola para 
recomendações.

*Ver lista de material específica do professor.

A calculadora gráfica pode ser usada 
nos exames SAT, ACT e é necessária 
para qualquer exame de AP. 
É recomendável qualquer versão das 
calculadoras TI-83 ou TI-84 (Texas 
Instruments), a maioria dos alunos 
adquire uma versão da "TI-84 Plus 
Silver Edition", como se vê ao lado:
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