
PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE REFEIÇÕES ESCOLARES 
GRATUITAS E A PREÇO REDUZIDO 

Prezado Parente/Responsável: 

As crianças precisam de refeições saudáveis para aprender. [Name of School/School District ] oferece refeições 
saudáveis em todos os dias letivos. Café da manhã [$]; custos de almoço [$]. Seus filhos podem se qualificar para 
refeições gratuitas ou refeições a preço reduzido. O preço reduzido é [$] para o café da manhã e [$] para o 
almoço. Este pacote inclui uma aplicação para benefícios de refeições gratuitas ou a preço reduzido, e um conjunto 
de instruções detalhadas. Abaixo estão algumas perguntas e respostas comuns para ajudá-lo com o processo de 
aplicação. 

1. QUEM PODE RECEBER REFEIÇÕES GRATUITAS OU A PREÇO REDUZIDO?  
 Todas as crianças de agregado familiar que recebem benefícios de [State SNAP], [the Food 

Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)] ou [State TANF], são elegíveis para 
receber refeições gratuitas. 

 Filhos adotivos que estão sob a responsabilidade legal de uma agência de adoção ou tribunal são 
elegíveis para receber refeições gratuitas.  

 As crianças que participam do programa Head Start da sua escola são elegíveis para receber 
refeições gratuitas. 

 As crianças que se enquadram na definição de sem-teto, fugitivo, ou migrantes são elegíveis para 
receber refeições gratuitas. 

 As crianças podem receber refeições gratuitas ou a preço reduzido se a renda do seu familiar está 
dentro dos limites para as Diretrizes de elegibilidade de renda federal. Seus filhos podem qualificar 
para refeições gratuitas ou a preço reduzido caso sua renda familiar esteja abaixo dos limites desta 
tabela.  

 
2. COMO POSSO SABER SE MEUS FILHOS SE ENQUANDRAM, COMO SEM-TETO, MIGRANTE OU FUGUTIVO? 

Será que os membros da sua família não têm um endereço permanente? Você está em um abrigo, hotel, ou 
outro acordo de alojamento temporário? A sua família se desloca periodicamente? Alguma criança que mora 
com você optou por deixar a sua família anterior ou agregado familiar? Se você acredita que alguma criança 
em sua casa atende a essas descrições e não lhe foi informado, seu filho irá receber refeições gratuitas, por 
favor, faça um telefonema ou envie e-mail  [school, homeless liaison or migrant coordinator]. 

3. EU PRECISO PREENCHER UM FORMULÁRIO PARA CADA CRIANÇA?  Não. Use um aplicação para refeições 
escolares gratuitas ou a preço reduzido para todos os estudantes de sua família. Nós não podemos aprovar uma 
aplicação que não está completa, sendo assim, não se esqueça de preencher todas as informações necessárias. 
Devolva a aplicação preenchida para: [name, address, phone number]. 

GRÁFICO DE RENDA DE ELEGIBILIDADE FEDERAL Para ano letivo________ 

Tamanho do agregado familiar Anual Mensal Semanal 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Cada pessoa adicional:    



4. EU DEVO PREENCHER UMA APLICAÇÃO SE RECEBI UMA CARTA NESTE ANO LETIVO DIZENDO QUE MEUS 
FILHOS JÁ ESTÃO APROVADOS PARA REFEIÇÕES GRATUITAS?  Não, mas por favor, leia cuidadosamente a 
carta que você recebeu e siga as instruções. Se alguma criança em sua casa não está na sua notificação de 
elegibilidade, entre em contato com [nome, endereço, número de telefone, e-mail] imediatamente. 

5. EU POSSO FAZER A APLICAÇÃO ON-LINE? Sim! Você é incentivado a preencher um requerimento on-line, em 
vez de uma candidatura em papel se você é capaz. A inscrição on-line tem os mesmos requisitos e irá pedir a 
mesma informação que a aplicação de papel. Visite [website] para começar ou PARA saber mais sobre o 
processo de candidatura on-line. Entre em contato com [name, address, phone number, e-mail] se você 
tem dúvidas sobre a aplicação on-line. 

6. A APLICAÇÃO DO MEU FILHO FOI APROVADO NO ANO PASSADO.  EU PRECISO DE PREENCHER UM NOVO?  
Sim.  A aplicação do seu filho só é boa para esse ano escolar e para os primeiros dias deste ano escolar, 
através de [date].  Você deve enviar uma nova aplicação, a menos que a escola lhe disse que seu filho é 
elegível para o novo ano escolar.  Se você não enviar uma nova aplicação que está aprovada pela escola ou 
você não tiver sido notificado de que seu filho é elegível para receber refeições gratuitas, seu filho será 
cobrado o preço total para as refeições.   

7. EU OBTENHO WIC.  OS MEUS FILHOS PODEM RECEBER REFEIÇÕES GRATUITAS?  Crianças em famílias 
participantes do WIC talvez seja elegível para receber refeições gratuitas ou a preço reduzido.  Por favor, 
envie-nos uma aplicação. 

8. A INFORMAÇÃO QUE EU FORNECER SERÁ VERIFICADA? Sim. Nós também podemos pedir-lhe para enviar 
prova escrita da renda do agregado familiar que você informar.  

9. SE EU NÃO QUALIFICAR AGORA, POSSO APLICAR MAIS TARDE? Sim, você pode fazer a aplicação a qualquer 
momento durante o ano letivo.  Por exemplo, as crianças com um pai ou responsável que fique desempregado 
pode tornar-se elegível para receber refeições gratuitas e a preço reduzido se a renda familiar for abaixo do 
limite de renda. 

10. E SE EU DISCORDAR DA DECISÃO DA ESCOLA SOBRE A MINHA APLICAÇÃO?Você deve conversar com os 
funcionários da escola. Você também pode solicitar uma audiência telefonando ou escrevendo para:  [name, 
address, phone number, e-mail]. 

11. EU POSSO FAZER A APLICAÇÃO SE ALGUÉM DA MINHA FAMÍLIA NÃO É UM CIDADÃO DOS EUA? Sim. 
Você, seus filhos, ou outros membros da família não tem que ser cidadãos dos EUA para se candidatar a 
receber refeições gratuitas ou a preço reduzido.   

12. E SE A MINHA RENDA NÃO FOR SEMPRE A MESMA?Informe a quantia que recebe normalmente. Por 
exemplo, se você normalmente ganha US$ 1000 a cada mês, mas não trabalhou alguns dias no mês passado e 
só ganhou US$ 900, informe o ganho de US$ 1000 por mês.  Se você normalmente faz hora extra, inclua isto, 
mas não inclua se você só faz horas extras de vez em quando.  Se você perdeu um emprego ou teve suas horas 
ou salários reduzidos, use sua renda atual. 

13. E SE ALGUNS MEMBROS DA FAMÍLIA NÃO TÊM RENDA PARA INFORMAR? Os membros da família não podem 
receber alguns tipos de rendas que solicitamos para informar na aplicação, ou não podem receber nenhuma 
renda.  Sempre que isso acontecer, por favor, escreva um 0 no campo. No entanto, se todos os campos de 
renda são deixados sem preenchimento, também serão contados como zeros. Por favor, tenha cuidado ao 
deixar campos de renda em sem preencher, porque vamos supor que você deixou assim intencionalmente. 

14. ESTAMOS NO SERVIÇO MILITAR. DEVEMOS INFORMAR NOSSA RENDA DE FORMA DIFERENTE? O seu 
salário base e bônus em dinheiro devem ser informados como receitas. Se você recebe quaisquer subsídios de 
valor do dinheiro para a habitação fora da base, alimentos ou roupas, isso também deve ser incluído como 
renda. No entanto, se sua moradia é parte da Iniciativa de Privatização de Habitação Militar, não inclua o 
subsídio de habitação como renda. Qualquer pagamento de combate adicional resultante da implantação 
também é excluído da renda.  

15. E SE NÃO HÁ ESPAÇO SUFICIENTE NA APLICAÇÃO PARA MINHA FAMÍLIA?  Informe todos os membros do 
agregado familiar adicionais em um pedaço de papel, e anexe-o na sua aplicação. Entre em contato com 
[name, address, phone number, e-mail] para receber uma segunda aplicação. 



16. MINHA FAMÍLIA PRECISA DE MAIS AJUDA. EXISTEM OUTROS PROGRAMAS QUE PODEM SE APLICAR 
PARA? Para saber como se inscrever para [State SNAP] ou outros benefícios de assistência, entre em contato o 
gabinete de assistência local ou ligue para [State hotline number].  

Se você tiver outras dúvidas ou precisar de ajuda, ligue para [phone number] 

Atenciosamente,  

 [signature] 


