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Reading Scholarship Accounts
Em 2018, a Flórida se tornou o primeiro estado a oferecer um programa de conta de poupança educacional para
alunos matriculados em escolas públicas. A Bolsa de Estudo de Leitura, administrada pela Step Up For Students, foi
criada para auxiliar alunos de escolas públicas da terceira à quinta série que apresentam diﬁculdade de leitura. O
programa oferece aos pais acesso a contas de poupança educacionais no valor de $500 cada uma, para pagar
matrículas e taxas relacionadas ao programa de reforço de meio-período, programas de alfabetização de verão e
após horário escolar, materiais de ensino e currículos relacionados à leitura ou alfabetização.

Quem Pode Se Qualificar?

• Alunos da terceira à quinta série de escolas públicas que na terceira ou quarta série tiveram uma pontuação
1 ou 2 em Língua Inglesa nas Avaliações de Acordo com os Critérios da Flórida no ano anterior.
• Alunos classiﬁcados como Aprendizes da Língua Inglesa e matriculados em um programa ou recebendo
serviços especiﬁcamente projetados para atender as necessidades instrucionais dos alunos Aprendizes da
Língua Inglesa terão prioridade.

O Que É Isso?

• As bolsas de estudo possuem valor de $500 cada uma e podem ser usadas para reembolso dos seguintes itens:
» Mensalidades e taxas de aulas para reforço de meio-período fornecidas por uma pessoa licenciada como
educadora pela Flórida, que possui um bacharelado ou mestrado/doutorado na matéria, um certiﬁcado de
assistente de ensino ou que tenha demonstrado domínio do conhecimento da matéria.
» Taxas para programas educacionais de verão projetados para melhorar as habilidades de leitura ou
alfabetização.
» Taxas para programas educacionais em horários pós escolar projetados para melhorar as habilidades de
leitura ou alfabetização.
» Materiais de ensino e currículos relacionados à leitura ou alfabetização.
• As verbas do Programa são limitadas e estão acessíveis de acordo com a ordem de solicitação.

Como Posso Me Inscrever?
Acesse StepUpForStudents.org para as informações mais recentes.

Dúvidas sobre a Bolsa de Estudo de Leitura?
reading@sufs.org

StepUp4Students

Linha direta para a Bolsa 877-735-7837

sufs.org

@StepUp4Students

A partir de junho de 2018 válida para o ano letivo de 2018-19.

