
 

Programas Financiados com 

Base nos Dados da Aplicação 

de Subsídio de Refeição 

Os reembolsos federais de refeições 

escolares financiam muitos recursos 

académicos. Isto beneficia todas as 

crianças do Maine. Estes programas 

incluem:  

• Escolas de título 1

• Lei sobre o Ensino Básico e Secundário

(Elementary & Secondary Education

Act - ESEA)

• Lei sobre Pessoas com Incapacidade

(Individuals with Disabilities Act - IDEA)

• Financiamento estatal para escolas

• Antes/depois dos programas escolares

• Programas de escola de Verão

• Programa académico e

oportunidades de subsídios iniciados

pelo Departamento de Educação do

Maine

• Perdão do empréstimo a professores e

estudantes

Estar Ligado a Serviços 

Familiares Importantes 

Se a sua família se enquadrar nas 

directrizes para obter refeições grátis/a 

preço reduzido, pode receber benefícios 

de nutrição adicionais através do 

Programa EBT em Contexto de Pandemia 

(P-EBT)! 

Preencher a 

Candidatura ao 

Subsídio de Refeição 

O que é? 

A Candidatura ao Subsídio de Refeição é 

uma candidatura confidencial para 

determinar se um aluno é elegível para 

receber refeições escolares grátis e/ou a 

preço reduzido. As escolas locais pedem aos 

pais/tutores que a preencham no início de 

cada ano escolar, para ajudar a determinar 

o rendimento do agregado familiar dos

alunos e da comunidade.

Por que é importante? 

Preencher uma candidatura a subsídio de 

refeição para o seu agregado familiar é 

uma forma simples de investir em educação 

na sua comunidade, mesmo que pense não 

ser elegível. Os dados de rendimento familiar 

facultados pela candidatura informam os 

principais recursos de financiamento 

académico e ajudam a direccionar outros 

benefícios para famílias que deles 

necessitem. 

Como preenchê-la: 

A candidatura está disponível através do 

programa de nutrição escolar do seu distrito 

escolar local. Muitos distritos têm a 

candidatura disponível para preenchimento 

online. Também vai estar disponível uma 

versão impressa da candidatura - fará 

muitas vezes parte da documentação do 

início do ano escolar que o(a) seu(ua) 

filho(a) traz para casa. 


