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Em anexo encontram-se as bolsas para aprovação pelo Comité Escolar a 21 de Junho de 2022. Cópias 

completas das propostas de bolsas estão disponíveis para a sua análise e foram arquivadas no Gabinete 

do Secretário do Comité Escolar.  



 

 

 

BOLSAS PARA O COMITÉ ESCOLAR 

 

21 de Junho de 2022 

Montante Ano 

Financeir

o 

Nome do subsidiário Estatuto Gestor do Fundo Área(s) de Foco Locais 

              

$     50,000 2022 
Reembolso do Fundo de 

Conectividade de Emergência 
Aumentar Solimar Cruzado Conectividade Districtwide 

$     51,213 2023 
ENB IFFI (Futuro dos Imigrantes 

na Indústria Alimentar) 
Novo Kristen D’Avolio Educação para Adultos Madison Park High 

$46,663,901 2023 Programa de Nutrição Escolar Novo Deborah Ventricelli Alimentação e Nutrição A nível distrital 

$415,000 2023 
Comprehensive School Health 

Services 
Novo Lucrecia Rodriguez Serviços de Saúde A nível distrital 

$40,000 2023 
21st Century Community Learning 

Centers (FC644) 
Novo Kenyia Elisa-Mclaren 

Tempo de 

Aprendizagem 

Prolongado 

Edison K8  & Eliot K8 

$100,000 2023 

21st CCLC -Development & 

Expansion of High Quality Summer 

Learning (FC-523,525,527). 

Novo Kenyia Elisa-Mclaren 

Tempo de 

Aprendizagem 

Prolongado 

Edison K8 & Gardner 

              

$ 47,320,114   Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÉ ESCOLAR - BPS22680 

 

Nome do subsidiário:    Reembolso do Fundo de Conectividade de Emergência 

 

Estatuto:    Novo 

 

Tipo de subsídio:  Direito de acesso  

 

Datas de Início e Término:  1 de Julho de 2021 - 30 de Junho de 2023 

 

Fonte de Financiamento:  Estadual 

 

Contacto do Cedente:              Apoio ao Cliente do USAC Emergency Connectivity Fund Center 

Ligue para (800) 234-9781 para obter assistência. 

Horários: Segunda a sexta-feira, das 8:00 às 20:00 ET 

 

Liderar o Departamento das BPS e/ou Escola(s):   

 

Gestor do Programa das BPS:   Solimar Cruzado, Directora de Operações Empresariais de Tecnologia 

 

Chefe de Departamento/Líder da Escola:    Mark Racine, Responsável de Informação 

 

Montante previamente atribuído $2,400,000.00 

 

Aumento $50,000.00 

 

Total Atribuído este ano $2,450,000.00 

 

Opção de avançar:    Sim 

 

Número aproximado de estudantes (ou professores, funcionários do gabinete central) atendidos: 

 

Locais: A nível distrital 

 

Principais Parceiros Externos: nenhum 

Descrição do subsídio 

O Emergency Connectivity Fund da FCC (ECF) é um programa de 7,17 mil milhões de dólares que ajudará as escolas e bibliotecas a 

fornecer as ferramentas e serviços de que as suas comunidades necessitam para a aprendizagem remota durante o período de 

emergência da COVID-19. O ECF fornecerá alívio a milhões de estudantes, funcionários da escola e patronos da biblioteca e irá 

ajudar a preencher a Homework Gap para os estudantes que actualmente não têm acesso à Internet ou os dispositivos de que 

necessitam para se ligarem às salas de aula. 

 

Categorias de despesas que esta subvenção suporta 

O Programa ECF cobre os custos de computadores portáteis e tablet; hotspots Wi-Fi; modems; routers; e compras de ligação de 

banda larga para uso fora do campus por estudantes, funcionários da escola, e utilizadores da biblioteca. Especificamente, estes 

fundos são um reembolso para (1) computadores portáteis de professores já adquiridos e recebidos (reembolso de $400 cada 

dispositivo; 6.000 dispositivos) e (2) Vouchers Essenciais de Internet Comcast que cobre os custos dos serviços de Internet para as 

famílias BPS. 100% deste reembolso será utilizado para as despesas dos computadores portáteis dos professores e dos vouchers. 

 

Objectivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e exequiveis dentro do prazo (SMART) 

 

Para fornecer aos professores qualificados acesso a um computador portátil Macbook Air. 



 

 

Para proporcionar auxílio a milhões de estudantes que actualmente não dispõem da Internet necessária. 

FORMULÁRIO DE ADESÃO AO COMITÉ ESCOLAR - BPS23673 

 

Nome do subsidiário:    ENB IFFI (Immigrant Futures in the Food Industry) 

 

Estatuto:    Novo 

 

Tipo de subsídio:  Competitivo 

 

Datas de Início e Término: 1 de Julho de 2022 - 31 de Agosto de 2023 

 

Fonte de Financiamento:  Privado, English for New Bostonians 

Contacto do Cedente: Claudia Green 

Diretor Executivo 

English for New Bostonians 

105 Chauncy St. 4th floor 

Boston, MA 02111 

cgreen@englishfornewbostonians.org 

 

Liderar o Departamento das BPS e/ou Escola(s):  Departamento de Educação para Adultos 

 

Gestor do Programa das BPS:   Kristen D’Avolio Nome e cargo: Director Sénior 

 

Chefe de Departamento/Líder da Escola: Kristen D’Avolio    Nome e cargo: Director Sénior 

 

Montante do Prémio Anual: $60,739 (Ano 1 – Ano Fiscal22) 

 

Montante do Prémio Anual: $51,213 (Ano  2 – Ano Fiscal23)  

 

Montante total da atribuição (se o período de atribuição for superior a um ano): $112,952 

 

Opção de avançar:    Sim 

 

Número aproximado de estudantes (ou professores, funcionários do gabinete central) atendidos: 1 professor, 1 treinador, 15 alunos 

 

Locais:   Educação Adulta Indique "Todo o distrito" ou nomeie escolas específicas: Boston Central Adult High School 

 

Principais Parceiros Externos:  English for New Bostonians 

 

Descrição do subsídio 

Por favor, forneça uma descrição de alto nível, de 2-3 frases, desta subvenção. 

 

EXEMPLO: 

Iniciativa da Immigrant Futures in the Food Industry (IFFI) é um modelo culturalmente responsável que integra competências 

inglesas, de saúde e segurança, ocupacionais e de soft skills para preparar os imigrantes para a entrada e o avanço no sector da 

produção alimentar na região de Boston e Metro North. O IFFI servirá 36-40 participantes durante 18 meses, com uma abordagem 

inovadora que mistura o ensino de línguas e alfabetização digital com formação e treino antes e depois da contratação de 

trabalhadores. Esta bolsa cobre o coorte 1 no ano 1. 
. 

 

 



 

 

Categorias de despesas que esta subvenção suporta 

Por favor, forneça uma descrição dos principais itens que esta subvenção irá pagar. 

 

EXEMPLO: 

~50% da subvenção será atribuída ao ensino e aprendizagem 

 

~25% será usado para apoiar a colocação e retenção de emprego. 

 

Objectivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e exequiveis dentro do prazo (SMART) 

 

Por favor, detalhe até 3 Objectivos e Indicadores SMART para esta subvenção. Cada Objectivo deve captar um resultado 

quantificável e centrado no estudante. Cada Indicador deve descrever a ferramenta que irá utilizar para medir o progresso em 

direcção ao Objectivo. 

 

EXEMPLO: 

Objetivo #1: Todos os participantes irão concluir os Alergénios Alimentares e Segurança Alimentar, Boa Prática de fabrico após 20 

semanas de instrução.  

 

Indicador: Frequência, conclusão do curso, capacidade demonstrada para desempenhar as competências industriaiss. 

 

Objetivo #2: Até Junho de 2022, 12 participantes serão empregados por uma agência parceira e permanecerão empregados durante 3 

meses.  

 Indicador: Registros de emprego. 

Objetivo #3: Até Junho de 2023, 24 participantes serão empregados por uma agência parceira e permanecerão empregados durante 3 

meses.  

 Indicador: Registros de emprego. 

 

 

 

Por favor especifique como esta subvenção se alinha com o(s) Compromisso(s) e Prioridade(s) da Visão Estratégica 20/25 do 

distrito.  Por favor, liste-os abaixo: (ver anexo - ir para (página 59) 

 

Esta subvenção está alinhada com a Prioridade número 6 da BPS, Activate Partnerships. As escolas das BPS terão estabelecido 

parcerias com a comunidade, empregadores, e organizações de ensino superior que expandem a aprendizagem para além da sala de 

aula e criam caminhos para o sucesso na faculdade e na carreira. Esta bolsa proporciona aos estudantes adultos formação profissional 

e acesso a empregos após a conclusão bem sucedida do programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   FORMULÁRIO DE ADESÃO AO COMITÉ ESCOLAR – BPS23102 

Nome do subsidiário: Programa de Nutrição Escolar 

Estatuto: Novo 

Tipo de subsídio: Direito de acesso 

Datas de Início e Término: 1 de Julho de 2022 – 30 de Junho de 2023 

Fonte de Financiamento: Federal através do Estado 

Contacto do Cedente: Robert Leshin 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Telefone: 781-338-6480 

E-mail: rleshin@doe.mass.edu 

Liderar o Departamento das BPS e/ou Escola(s): Food and Nutrition Services 

Gestor do Programa das BPS: Deborah Ventricelli, Diretora Executiva Interino do Food and Nutrition Services 

Chefe de Departamento/Líder da Escola: Deborah Ventricelli, Diretora Executiva Interino do Food and Nutrition Services 

Montante do Prémio Anual: $46,663,901.50 

Montante total da atribuição (se o período de atribuição for superior a um ano): $ 

Opção de avançar: Não 

Número aproximado de estudantes (ou professores, funcionários do gabinete central) atendidos:50,000 diariamente 

Locais: Districtwide 

Principais Parceiros Externos: Departamento de Elementary and Secondary Education 

Descrição do subsídio 

 

O Food and Nutrition Services Department fornece refeições aos alunos nas escolas das BPS e nos programas de verão e recebe o 

reembolso do USDA por cada refeição servida. As refeições são servidas gratuitamente a todos os estudantes. 

Categorias de despesas que esta subvenção paga 



 

 

~45% serão utilizados para custos de pessoal 

~45% serão usados para comprar alimentos 

~10% serão usados para fornecimentos, manutenção de equipamentos, tecnologia e despesas relacionadas necessárias para servir 

refeições 

Objectivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e exequiveis dentro do prazo (SMART) 

Objectivo #1: Aumentar a participação no pequeno-almoço escolar para o ano lectivo de 2022-23 em 3% em relação ao ano anterior. 

Objectivo #2: Aumentar a participação no almoço escolar para o ano lectivo de 2022-23 em 2% em relação ao ano anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE ADESÃO AO COMITÉ ESCOLAR – BPS23606 

 

Nome do subsidiário:    Comprehensive School Health Services Grant 

 

Estatuto:    Novo 

 

Tipo de subsídio:  Competitivo 

 

Datas de Início e Término:  1 de Julho de 2022 – 30 de Junho de 2023 

 

Fonte de Financiamento:  Estadual 

 

Contacto do Cedente: Juliet Sithole-Berk (She/Her/Hers) 

                                       Coordenadora de Serviços de Saúde Escolar 
                                       MA Department of Public Health 
                                       Divisão de Saúde Sexual da Criança/Adolescente 

                                       250 Washington Street, 5th floor Boston, MA 02108 
                                       E-mail: Juliet.Berk2@Mass.Gov 
                                       Telefone:781-540-6095|Telemovel: 781-540-6095 
 

Liderar o Departamento das BPS e/ou Escola(s):  School Health Services 

 

Gestor do Programa das BPS:   Lucrecia Rodriguez, Gestor de Projectos, Serviços de Saúde 

 

Chefe de Departamento/Líder da Escola:    Djenny Lobo Lopes, Directora Sénior, Serviços de Saúde 

 

Montante do Prémio Anual: Ano Fiscal 23: $415,000 

 

Total concedido com esta subvenção $ 1,631,000.00 (Prémio final para todos durante 4 anos.) 

 

Opção de avançar:    Sim 

 

Nº aproximado de estudantes (ou professores, pessoal do escritório central) atendidos: todos os estudantes de todo o distrito 

 

Locais:  Boston  District-wide: 46,169 

 

Principais Parceiros Externos:Department of Public Health de  Massachusetts  

 

Descrição da subvenção 

 

A Bolsa dos Comprehensive School Health Service (CSHS), através do Department of Public Health de Massachusetts (DPH), será 

utilizada para diminuir o absentismo dos estudantes afectados por doenças crónicas, através do desenvolvimento de uma abordagem 

de gestão de casos para apoiar os estudantes, incluindo a identificação dos estudantes, a criação de planos de apoio, o cumprimento 

de protocolos/curriculares, etc. A subvenção prevê também o financiamento de um Consultor Regional para prestar consultoria 

especializada em serviços de saúde escolar e partilhar as melhores práticas entre os distritos escolares, (público, privado e charter), 

dentro da região Metro- Boston (definida por MA DPH como Boston, Chelsea, Revere, Winthrop e Brookline).  

 

Categorias de despesas que esta subvenção paga 

 

Pt I: Por $1,000,000 ($250,000 por ano durante 4 anos) 



 

 

● Salário para 1,5 Enfermeiros de Recursos de Gestão de Casos para Serviços de Saúde Escolar (que treinam enfermeiros no 

apoio a doenças crónicas) mais benefícios 
● quatro bolsas de enfermagem e duas bolsas paraprofissionais de saúde para apoio técnico de enfermeiros 
● pagamento para enfermeiros substitutos 
● desenvolvimento profissional para enfermeiros (espaço, altifalantes, etc.) 
● tecnologia (computadores portáteis para acesso dos enfermeiros ao SNAP, o registo médico electrónico) 
 

Pt 2: Por $600,000 ($150,000 por ano durante 4 anos) 
● salário e benefícios, viagens, equipamento e desenvolvimento profissional de um Consultor Regional para prestar consultoria 

especializada em serviços de saúde escolares e partilhar as melhores práticas em todos os distritos escolares da região 
 

Objectivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e calendarizados (SMART) 

 

Objectivo #1: Os registos de saúde dos estudantes com diabetes serão padronizados em todo o distrito até ao final do Ano Fiscal 19-

20. Mediremos isto utilizando a função de relatório no nosso registo médico electrónico, SNAP.  

Indicador: A percentagem de registos de saúde para estudantes com diabetes que reúnem práticas padronizadas antes e depois da 

formação e desenvolvimento profissional fornecidos pelos novos Enfermeiros de Recursos de Gestão de Casos.  

 

Objetivo #2: O número de estudantes com diabetes com Planos de Saúde Individuais (IHPs) completos aumentará 20% noAno 

Fiscal 19-20. Mediremos isto utilizando o relatório que consta do nosso registo médico electrónico, SNAP.  

Indicador: O número de IHPs para estudantes com diabetes antes e depois do coaching e desenvolvimento profissional 

proporcionado pelos novos Enfermeiros de Recursos de Gestão de Casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÉ ESCOLAR - BPS23347S 

 

Nome do subsídio:    21st Century Community Learning Centers  (FC644) 

 

Estado:    Continuo 

 

Tipo de subsídio:  Competitivo 

 

Datas de início e fim:  1 de Julho de  2022 – 31 de Agosto de 2022 (Financiamento do Programa de VerãoAno Fiscal 23) 

 

Fonte de financiamento:  Federal através do Estado 

 

Contacto do Outorgante:  Karyl Resnick 

Office of Student and Family Support 

MA Department of Elementary & Secondary Education 

75 Pleasant Street 

Malden, MA  02148 

781-338-3515 

karyl.a.resnick2@state.ma.us 

 

Departamento Principal das BPS e/ou Escola(s): Gabinete de Oportunidades de Aprendizagem Alargada 

Gestor de fundos da BPS:   Kenyia Elisa-McLaren, Gestora de Bolsas, Oportunidade Expandida de Aprendizagem 

 

 

Chefe de Departamento/Líder de Escola:  Alba Cruz-Davis, Directora Executiva, Oportunidades Expandidas de Aprendizagem e 

Parcerias 

 

Montante do prémio anual: $40,000 

 

Montante total da atribuição (se o período de atribuição for superior a um ano): N/A 

 

Opção de avançar: Não  

 

Nº aproximado de estudantes (ou professores, pessoal de escritório central) atendidos: 400 estudantes 

 

Locais:    Thomas Edison K-8 School 

Eliot Innovation K-8 School 

 

 

Principais Parceiros Externo:  Vocal Action Picture, Yoga Mike, HERO Sports. 

 

Descrição da subvenção 

 

O objectivo da subvenção do 21º CCLC com financiamento federal é apoiar a implementação do tempo de aprendizagem adicional 

através do programação fora do horário escolar (OST) e/ou através de um dia alargado referido comoExpanded Learning Time ou 

ELT. A programação é concebida para ajudar a colmatar lacunas de proficiência/oportunidade, aumentar o envolvimento dos 

estudantes, apoiar a aprendizagem social e emocional, e promover a preparação e o sucesso na faculdade e na carreira.  Esta 

programação proporcionará aos estudantes uma instrução envolvente, experiências de aprendizagem baseadas em projectos e/ou 

serviços, e oportunidades de enriquecimento académico para oportunidades de enriquecimento académico OST de alta qualidade. 

mailto:acruzdavis@bostonpublicschools.org


 

 

Estes programas também envolverão vários parceiros comunitários para apoiar a aprendizagem dos estudantes, bem como o 

desenvolvimento social/emocional e físico.  

 

 

 

 

 

Categorias de despesas que esta subvenção paga 

 

~82% de subsídios para professores 

~15% serviços contratados a parceiros (Vocal Action Picture, Yoga Mike, HERO Sports) 

~3% custos indirectos 

 

 

 

Objectivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e exequiveis dentro do prazo (SMART) 

 

Objetivo #1: Os estudantes inscritos frequentarão um mínimo de 80 horas de programa de verão.  

 Indicador: Dados de assistência ao programa 

 

Objetivo #2: Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. 

Indicador: Horário do programa e informações de assistênciaa 

Objetivo #3: Identificar e aumentar o acesso equitativo a programas de aprendizagem PBL de Verão de alta qualidade para 

estudantes. 

 Indicador: Calendário do programa e dados de parceria da CBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULÁRIO DE ACEITAÇÃO DO COMITÉ ESCOLAR – BPS23582S 

 

 

Nome do subsídio:    21st Century Community Learning Centers – Development & Expansion of High 

Quality Summer Learning (FC527, 525, 523) (Summer Program Ano Fiscal 23 funding) 

 

Estado:    Novo 

 

Tipo de subsídio:  Competitivo 

 

Start & End Dates:  1 de Julho de 2022 – 31 de Agosto de 2022 

 

Funding Source:  Federal through State 

 

Contacto do Outorgante:  Karyl Resnick 

Office of Student and Family Support 

MA Department of Elementary & Secondary Education 

75 Pleasant Street · Malden, MA 02148 

Contacto: 781-338-3515 

E-mail: KResnick@doe.mass.edu 

 

Departamento Principal das BPS e/ou Escola(s): Gabinete de Oportunidades de Aprendizagem Alargada 

Kenyia Elisa-McLaren, Gestora de Bolsas, Oportunidade Expandida de Aprendizagem 

 

Chefe de Departamento/Líder de Escola: Alba Cruz-Davis, Directora Executiva, Oportunidades Expandidas de Aprendizagem e 

Parcerias 

 

Montante do prémio anual: $100,000 

 

Montante total da atribuição (se o período de atribuição for superior a um ano): N/A 

 

Opção de avançar: Não  

 

Nº aproximado de estudantes (ou professores, pessoal de escritório central) atendidos: 90 estudantes 

 

Locais: Thomas A. Edison Middle School 

 Gardner Pilot Academy 

 

Principais Parceiros Externos:  Young Audiences of Massachusetts, Green City Growers 

 

Descrição da subvenção 

 

.  

O objectivo da subvenção do 21º CCLC com financiamento federal é apoiar a implementação do tempo de aprendizagem adicional 

através da programação fora do horário escolar (OST) e/ou através de um dia alargado referido como Expanded Learning Tim 

(ELT). A programação é concebida para ajudar a colmatar lacunas de proficiência/oportunidade, aumentar o envolvimento dos 

estudantes, apoiar a aprendizagem social e emocional, e promover a preparação e o sucesso na faculdade e na carreira.  Esta 

programação proporcionará aos alunos um ensino envolvente, experiências de aprendizagem baseadas em projectos e/ou serviços, e 

oportunidades de enriquecimento académico; bem como oportunidades de enriquecimento académico de alta qualidade fora do 

tempo escolar. Estes programas envolver-se-ão também com vários parceiros comunitários para apoiar a aprendizagem dos 

estudantes, bem como o desenvolvimento social/emocional e físico. 
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Categorias de despesas que esta subvenção paga 

 

~30% de serviços contratados a parceiros 

~50% salário de administrador e margem 

~20% de material educativo e diversificado 

 

 

Objectivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e calendarizados (SMART) 

 

 

Objetivo #1: Os estudantes inscritos irão frequentar um mínimo de 80 horas de programa de verão.  

 Indicador: Dados de assistência ao programa 

 

Objetivo #2: Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. 

Indicador: Horário do programa e informações de assistência 

Objetivo #3: Identificar e aumentar o acesso equitativo a programas de aprendizagem PBL de Verão de alta qualidade para 

estudantes. 

 Indicador: Calendário do programa e dados de parceria da CBO 

 

 


