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FUNDAÇÃO PARA AVANÇAR 

DA EDUCAÇÃO CATÓLICA

Há um lugar para todas as 
crianças nas escolas católicas

COMO APLICAR

FACE usa o FACTS Sistema de Assistência 
de Ensino para coletar dados específicos 
para determinar seu nível de ajuda 
financeira. Fatores, como renda, despesas, 
tamanho da casa e número de filhos nas 
escolas católicas, são usados para ajudar a 
FACE a tomar uma decisão informada sobre 
a quantia de ajuda financeira necessária 
para cada família.
 
Novos candidatos podem ir ao site 
www.factstuitionaid.com para se 
cadastrar. Os alunos que retornam 
precisam atualizar o aplicativo FACTS a 
cada ano. Os estudantes devem ser
registrados em uma de nossas escolas 
católicas para serem considerados para 
uma bolsa FACE. O aplicativo online 
FACTS está disponível em espanhol.  
 
É muito importante que sua inscrição 
seja concluída até o prazo final 
para garantir que sua família seja 
considerada para oportunidades de 
bolsa de estudos.
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“Obrigada à Iniciativa Esperança e 
Oportunidade, tudo mudou em minha 
vida e para os meus filhos. Meus filhos 
tiveram a oportunidade de receber uma 
educação católica que tem um nível
mais alto de padrões acadêmicos para 
meus filhos. Vejo que suas habilidades 
melhoraram em áreas diferentes, não 
apenas nas acadêmicas, mas também 
em áreas como suas maneiras,
convivência com os outros e a gentileza . 
O presente mais importante da Iniciativa 
Esperança e Oportunidade é que agora 
eles sabem quão importante é Deus 
em nossas vidas. Nosso Deus fez tudo 
isso possível! Eu sou muito grata e 
abençoada por este programa que tornou
possível para que meus filhos 
recebessem uma Educação Católica!”

 ~ Sra. Menesses’23
    mãe de Alexise Ivana ‘28 
    (Holy Family Holy Name)

Uma Mãe Agradecida



Muitos estudos têm mostrado que uma 
educação católica melhora a vida dos 
alunos - academicamente, espiritualmente 
e socialmente. Para muitas famílias, o 
custo da mensalidade pode fazer com que 
a educação católica pareça inatingível. 
No entanto, se uma família deseja uma 
educação católica para seu (s) filho (s), é 
nossa missão ajudá-la a pagá-la.

BOLSA ESCOLAR

O objetivo da FACE é garantir que 
nenhuma criança seja impedida de estudar 
em uma escola católica devido a desafios 
financeiros. Acreditamos que toda criança 
deve ter a oportunidade de receber uma 
educação católica de qualidade e que as 
finanças nunca devem ser o motivo pelo 
qual um aluno não pode frequentar uma 
escola católica. A FACE concede bolsas 
de estudos gerais como ajuda financeira 
para alunos do K-8 na Diocese de Fall 
River Catholic Schools. Escolas (e algumas 
paróquias) podem oferecer ajuda adicional 
para ajudar a tornar a educação católica 
uma realidade para esses estudantes.

A INICIATIVA ESPERANÇA E 
OPORTUNIDADE

FACE e as Escolas Católicas da Diocese 
de Fall River estão empolgadas em dar 
continuidade à Iniciativa Esperança e 
Oportunidade. Esta Iniciativa proporcionará 
aos novos estudantes de baixa renda 
bolsas de até US $ 2.000 para frequentar 
uma escola primária católica nas áreas 
de Taunton, New Bedford ou Fall River. 
Somos gratos à Família Carney, que tornou 
possível essa iniciativa através de uma 
generosa doação. Para se qualificar para 
a Iniciativa Esperança e Oportunidade, 
sua família deve estar no nível de pobreza 
do Título 1, conforme determinado pelo 
estado, e frequentar uma escola católica 
nas áreas de Taunton, Fall River ou New 
Bedford.

BOLSA HANLEY 

FACE tem o prazer de continuar 
a oferecer a bolsa Hanley, que é 
designada para alunos do K-8 que 
residem e frequentam escolas católicas 
no condado de Barnstable. A FACE 
revisará automaticamente os alunos 
do condado de Barnstable para a 
qualificação da Bolsa Hanley.

VERVILLE 
SCHOLARSHIP

FACE é feliz em continuar a oferecer 
a Bolsa Verville que dota um fundo 
de bolsa de estudos em memória de 
Roger F. e Helen E. Verville. ROSTO irá 
analisar automaticamente os alunos 
para a qualificação da Bolsa Verville.

Há um lugar para 
todas as crianças  
nas escolas católicas.
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