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Fatos rápidos sobre o Maine P-EBT
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Fatos rápidos sobre o Maine P-EBT
P-EBT e P-EBT Verão 101
 P-EBT e P-EBT Verão ajudam as famílias a comprar a comida que sua família quer enquanto as
escolas estão fechadas. São programas similares oferecidos a crianças em idade escolar e
crianças qualificadas com menos de seis anos de idade, mas têm diferentes requisitos para
qualificação e matrícula (veja a seguir).
 A maioria das famílias qualificadas receberá o P-EBT automaticamente; algumas precisarão
preencher uma solicitação de refeição escolar e/ou inscrever-se no SNAP
 O P-EBT não tem impacto no status de imigração.
 As famílias que recebem P-EBT e P-EBT Verão ainda podem obter refeições gratuitas de verão
nas escolas e locais comunitários. As refeições de verão e o P-EBT são programas separados.
Para encontrar um local de refeição gratuito perto de você:
o visite www.fns.usda.gov/meals4kids
o SMS para Refeições de verão para 97779
o ligue para 1-866-348-6479
 Se você recebe P-EBT e/ou P-EBT Verão, você pode estar qualificado para o SNAP.
o Para saber se você está qualificado, use esta calculadora: https://www.ptla.org/mainefood-supplement-estimators.
o Solicite o SNAP em https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html

Referência Rápida de Qualificação para Maine P-EBT e P-EBT Verão

P-EBT (Ano Escolar 2020-2021)

Crianças em idade escolar

Requisitos para qualificação
Seu filho:

Deve estar inscrito no SNAP
e/ou refeições escolares
gratuitas ou a preço reduzido
em uma escola que opera o
National School Lunch
Program (Programa Nacional
de Almoço Escolar); OU,

Deve estar matriculado em
uma escola do CEP
(Community Eligibility
Provision, ou Provisão de
Elegibilidade da
Comunidade) ou Provisão-2,
que oferece café da manhã e
almoço gratuitos a todos os
alunos; E,

Não deve ter tido acesso a
um almoço na escola pelo
menos alguns dias do mês;

Como se inscrever
As inscrições para PEBT para ano escolar
20-21 fecharam em 1º
de julho de 2021.
OBSERVAÇÃO: Se o
seu filho atende aos
requisitos de
qualificação E foi
matriculado no último
mês de aula, ele pode
ser elegível para o PEBT Verão.

Crianças menores de 6 anos

Sua escola:

Deve operar o Programa
Nacional de Almoço Escolar;
E,

Deve ter sido fechado ou
operado com capacidade
reduzida pelo menos 5 dias
consecutivos em algum
momento durante o Ano
Escolar de 2020-2021.

Seu filho:

Deve ter menos de 6 anos
de idade

Deve ter sido recentemente,
ou estar atualmente, inscrito
no SNAP
Uma escola em seu município:

Deve operar o Programa
Nacional de Almoço Escolar;
E,

Deve ter sido fechado ou
operado com capacidade
reduzida pelo menos 5 dias
consecutivos em algum
momento durante o Ano
Escolar de 2020-2021.

P-EBT VERÃO
Requisitos para qualificação

Como se inscrever

Seu filho:

Deve estar inscrito no
SNAP e/ou refeições
escolares gratuitas ou a
preço reduzido em uma
escola que opera o
National School Lunch
Program (Programa
Nacional de Almoço
Escolar); OU,

Deve estar matriculado
em uma escola do CEP
(Community Eligibility
Provision, ou Provisão de
Elegibilidade da
Comunidade) ou
Provisão-2, que oferece
café da manhã e almoço
gratuitos a todos os
alunos; E,

Deve ter sido matriculado
no último mês de aula

Preencha e envie
um formulário de
refeições gratuitas
ou a preço reduzido
até 31 de agosto à
sua escola.

Sua escola:

Deve operar o Programa
Nacional de Almoço
Escolar

Inscreva-se no SNAP
através do My Maine
Connection ou inscrevase por telefone ligando
para: 1-855-797-4357

Seu filho:

Deve ter menos de 6 anos
de idade

Deve estar atualmente
inscrito no SNAP

Inscreva-se no
SNAP através do My
Maine Connection
ou inscreva-se por
telefone ligando
para: 1-855-7974357

Cinco coisas a saber sobre o P-EBT e P-EBT Verão
no Maine
O que é P-EBT e P-EBT Verão?
P-EBT é um novo programa federal nutricional que oferece um pequeno benefício para
compras de mercado para famílias comprarem alimentos. O P-EBT foi disponibilizado pela
primeira vez em 2020 para famílias com crianças em idade escolar, e os benefícios foram
estendidos em 2021 para incluir algumas famílias com crianças pequenas (de 0 a 6 anos). Um
benefício semelhante, chamado P-EBT Summer, será emitido em setembro para todas as
crianças qualificadas no Maine.

Qual é o benefício do P-EBT e do P-EBT Verão?
Cada criança qualificada recebe US$ 6,82 por cada dia escolar no qual o aprendizado
presencial foi impactado devido à pandemia durante o ano letivo de 2020-2021. O benefício
total variará com um benefício máximo de cerca de US$ 34 por criança, por semana. Os
benefícios do P-EBT Verão serão, em média, de US$ 375 por criança para o intervalo total e
serão emitidos em setembro de 2021 retroativamente.

Quem se qualifica para a P-EBT e P-EBT Verão?
O P-EBT é para estudantes que se qualificam para refeições escolares gratuitas ou a
preços reduzidos, incluindo todos os alunos que frequentam uma escola que usam opções
como a Provisão de Qualificação da Comunidade (CEP) para oferecer refeições escolares
gratuitas universais. Um estudante também deve estar em uma escola cujo modelo de
aprendizagem predominante era virtual ou um modelo híbrido devido a fechamentos de
escolas relacionados à pandemia ou mudanças de horário. No ano letivo de 2020-2021, a
maioria das crianças com menos de seis anos em famílias que participam do
SNAP/Suplemento Alimentar também estão qualificadas para benefícios do P-EBT se as
escolas próximas forem virtuais ou híbridas. Todas as crianças com menos de seis anos
inscritas no SNAP e estudantes em idade escolar inscritos para refeições escolares gratuitas
ou a preços reduzidos também podem estar qualificadas para o P-EBT Verão.

Como as famílias recebem os benefícios do P-EBT e do P-EBT Verão?
A maioria das crianças qualificadas recebe benefícios do P-EBT automaticamente. Os alunos
devem estar inscritos para refeições escolares gratuitas e a preço reduzido e/ou inscritas no
SNAP. As crianças pequenas estão qualificadas se estiverem em famílias com SNAP. Envie a
palavra “food” para 74544 para saber se você também pode estar qualificado para o SNAP.

As famílias precisam solicitar os benefícios do P-EBT e do P-EBT Verão?
Embora os benefícios do P-EBT sejam fornecidos automaticamente para a maioria das
crianças qualificadas, é importante que as famílias com crianças em idade escolar preencham
um pedido de benefício de refeição escolar para cada ano escolar e garantam que a escola
tenha o endereço de correspondência correto.

Para saber mais, visite: FeedKids.me

Perguntas frequentes
Quais são os benefícios alimentares do P-EBT e do P-EBT Verão?
Os programas Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT, Transferência eletrônica de benefícios na
pandemia) e P-EBT Verão oferecem benefícios aos estudantes que se qualificam para as refeições
escolares gratuitas ou a preço reduzido. O P-EBT e o P-EBT Verão são programas temporários de
benefício alimentar que operam durante a pandemia da COVID-19 para dias em que os edifícios
escolares estão fechados.
O P-EBT também está disponível para certas crianças pequenas que estão inscritas no SNAP e vivem
em um município onde há pelo menos uma escola operando um modelo de aprendizado híbrido ou
totalmente virtual. O P-EBT Verão será administrado a todas as crianças menores de 6 anos que estão
inscritas no SNAP.
Quem se qualifica para os benefícios P-EBT e P-EBT Verão?
Tanto crianças/estudantes quanto a escola local devem satisfazer os seguintes critérios para estarem
qualificados para o P-EBT:

Crianças menores de 6 anos

Crianças em idade escolar

P-EBT (Ano Escolar 2020-2021)
Requisitos para qualificação

Seu filho:

Deve estar inscrito no SNAP e/ou
refeições escolares gratuitas ou a
preço reduzido em uma escola que
opera o National School Lunch
Program (Programa Nacional de
Almoço Escolar); OU,

Deve estar matriculado em uma
escola do CEP (Community
Eligibility Provision, ou Provisão de
Elegibilidade da Comunidade) ou
Provisão-2, que oferece café da
manhã e almoço gratuitos a todos
os alunos; E,

Não deve ter tido acesso a um
almoço na escola pelo menos
alguns dias do mês;

Como se
inscrever

As inscrições
para P-EBT para
ano escolar 2021 fecharam em
1º de julho de
2021.
OBSERVAÇÃO:
Se o seu filho
atende aos
requisitos de
qualificação E
foi matriculado
no último mês
de aula, ele
pode ser
elegível para o
P-EBT Verão.

Sua escola:

Deve operar o Programa Nacional
de Almoço Escolar; E,

Deve ter sido fechado ou operado
com capacidade reduzida pelo
menos 5 dias consecutivos em
algum momento durante o Ano
Escolar de 2020-2021.

Seu filho:

Deve ter menos de 6 anos de idade

Deve ter sido recentemente, ou
estar atualmente, inscrito no SNAP
Uma escola em seu município:

Deve operar o Programa Nacional
de Almoço Escolar; E,

Deve ter sido fechado ou operado
com capacidade reduzida pelo
menos 5 dias consecutivos em
algum momento durante o Ano
Escolar de 2020-2021.

P-EBT VERÃO
Requisitos para qualificação

Seu filho:

Deve estar inscrito no
SNAP e/ou refeições
escolares gratuitas ou a
preço reduzido em uma
escola que opera o
National School Lunch
Program (Programa
Nacional de Almoço
Escolar); OU,

Deve estar matriculado
em uma escola do CEP
(Community Eligibility
Provision, ou Provisão
de Elegibilidade da
Comunidade) ou
Provisão-2, que oferece
café da manhã e
almoço gratuitos a
todos os alunos; E,

Deve ter sido
matriculado no último
mês de aula

Como se
inscrever
Preencher e enviar
um formulário de
refeição gratuita ou
a preço reduzido
até 31 de agosto à
sua escola

Sua escola:

Deve operar o
Programa Nacional de
Almoço Escolar; E,

Inscreva-se no
SNAP através
do My Maine
Connection ou
inscreva-se por
telefone ligando
para: 1-855-7974357

Seu filho:

Deve ter menos de 6
anos de idade

Deve estar atualmente
inscrito no SNAP

Inscreva-se no
SNAP através do
My Maine
Connection ou
inscreva-se por
telefone ligando
para: 1-855-7974357

Crianças que são educadas em casa não estão qualificadas para o P-EBT.
Qual é o benefício alimentar do P-EBT e do P-EBT Verão?
Os benefícios do P-EBT serão emitidos com base nos dados de matrícula escolar e no modelo de
aprendizado predominante. O valor do benefício pode mudar mês a mês, dependendo do modelo de
aprendizagem da escola por mês.


Totalmente remoto – os estudantes qualificados que se encontram em escolas onde a maioria
das aulas foi totalmente remota durante o mês receberão US$119,35 mensais para setembro de
2020 até junho de 2021.



Híbrido – os estudantes qualificados que estão em escolas onde a maioria dos estudantes
estava operando um modelo híbrido receberão US$59,68 mensais para setembro de 2020 até
junho de 2021.

As crianças qualificadas também receberão benefícios adicionais durante os meses de verão que serão
administrados em setembro. As crianças qualificadas receberão até US$ 375 para os meses de verão
Quando serão emitidos os benefícios do P-EBT e do P-EBT Verão?
Os benefícios serão emitidos para o ano letivo de 2020 – 2021 em três pagamentos, a partir de junho de
2021. O segundo pagamento ocorrerá um mês após o primeiro pagamento e o terceiro pagamento
seguirá um mês depois disso.
Os benefícios do P-EBT Verão serão emitidos no final de setembro de 2021 e serão retroativos para
julho e agosto.
Como são emitidos os benefícios do P-EBT? Preciso me inscrever?
Se seu filho qualificado já estiver inscrito no SNAP:
 Sua família receberá automaticamente o P-EBT em seu cartão Pine Tree se estiver inscrito no
SNAP em fevereiro de 2021 ou mais tarde.
 As famílias devem manter seus cartões do P-EBT porque benefícios futuros podem ser
carregados no mesmo cartão.
Se seu filho em idade escolar já estiver inscrito em refeições escolares gratuitas ou a preço
reduzido E seu endereço estiver em dia:
 Sua família receberá o P-EBT automaticamente.
 Cada criança receberá seu próprio cartão.
 Os cartões chegarão em um envelope não marcado, portanto, pedimos que fique atento.
 As famílias devem manter seus cartões do P-EBT porque benefícios futuros podem ser
carregados no mesmo cartão.
Se você se mudou recentemente e/ou seu endereço não está em dia com a administração da
escola, seu cartão pode ter sido enviado por correio para a escola de seu filho.
Quando receber o cartão P-EBT de meu filho, preciso ativá-lo?
Sim, você precisará ativar o cartão P-EBT ligando para o número de telefone do cartão. Você escolherá
um PIN, como com um cartão de débito ou cartão bancário. Quando você for às compras, você usará
este PIN para usar o cartão.
Quando você ligar para ativar o cartão, ele perguntará a data de nascimento de seu filho e os últimos
quatro dígitos de seu número de seguridade social. Se seu filho não tiver um número de seguridade
social OU se sua escola não forneceu o número de seguridade social do aluno, digite 9999 em seu lugar.
A obtenção deste benefício contará em um teste de tarifa pública? O status de imigração é importante?
O P-EBT não contará em um teste de tarifa pública. Todos os estudantes qualificados estão qualificados
para o P-EBT independentemente do status imigratório. Visite ProtectingImmigrantFamilies.Org para
informações sobre quais benefícios públicos impactam o teste de cobrança pública.
Estou recebendo refeições na minha escola local. Ainda posso receber o P-EBT?
Sim, crianças e adolescentes que recebem P-EBT também podem receber refeições gratuitas da escola
e da comunidade – eles são programas separados. Para encontrar um local de refeição de verão perto
de você, visite https://www.fns.usda.gov/meals4kids, envie um SMS para o número 97779 ou ligue para
1-866-348-6479.

No ano escolar de 2019-2020 eu recebi os benefícios do P-EBT. Os benefícios para o ano letivo 20202021 serão carregados no mesmo cartão P-EBT?
Se sua família foi inscrita no SNAP em fevereiro de 2021 ou mais tarde, você receberá os benefícios do
P-EBT em seu cartão Pine Tree. Se sua família está inscrita no SNAP antes de fevereiro de 2021, você
receberá um novo cartão P-EBT para cada criança qualificada com o nome da criança no cartão. A cada
mês, os benefícios serão automaticamente carregados nesse cartão enquanto o P-EBT operar.
No ano escolar de 2020-2021 eu recebi os benefícios do P-EBT. Os benefícios do P-EBT Verão serão
carregados no mesmo cartão P-EBT?
Sim, os benefícios serão automaticamente carregados nesse cartão enquanto o P-EBT e o P-EBT Verão
operarem.
Meu filho recebeu o P-EBT durante os anos escolares de 2019-2020 e/ou 2020-2021 e ainda não
utilizamos todos os nossos benefícios. Esses benefícios expiram?
Os benefícios do P-EBT expiram 274 dias após serem carregados em seu cartão P-EBT ou Pinetree.
Como posso saber se minha família está qualificada para o SNAP?
Você pode usar esta calculadora de benefícios on-line para determinar a qualificação:
https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators.
Você também pode enviar a palavra FOOD para 74544 para completar uma rápida triagem para o
SNAP.
Visite o Escritório para Independência Familiar para saber mais.
Eu não recebi um cartão do P-EBT pelo correio. Com quem devo falar?
Se você ainda não recebeu seu cartão P-EBT, visite https://www.pinetreecard.com/meebtclient/# e relate
a falta do cartão. Devido a atrasos postais, os cartões EBT e P-EBT estão levando de 10 a 14 dias para
chegar pelo correio.
Você também pode considerar verificar com a escola de seu filho para ver se o cartão foi enviado para
lá.
Se meu filho recebe P-EBT, ainda posso receber os benefícios da dispensa de alimentos?
Sim, sua participação em programas governamentais não afeta sua capacidade de obter alimentos de
uma dispensa alimentar. Visite https://www.gsfb.org/get-help/ ou ligue para 211 para obter informações
sobre dispensas de alimentos na sua área.
Onde posso resgatar os benefícios do P-EBT?
Os benefícios da P-EBT são fornecidos em um cartão que pode ser usado como um cartão de débito
para comprar alimentos nas mercearias autorizadas do cartão SNAP/Pine Tree. A maioria dos mercados
do Maine aceita este cartão. Os benefícios do SNAP e P-EBT podem ser usados para compras on-line
na Amazon e Amazon Fresh e Walmart para a entrega ou para a compra de produtos.
Acho que meu filho está qualificado para refeições gratuitas ou a preço reduzido, mas ainda não nos
inscrevemos. Ainda posso obter o P-EBT?
Não, a inscrição para o P-EBT para o ano letivo 2020-2021 terminou. Entretanto, você pode estar
qualificado para o P-EBT Verão, mas seu filho deve ter sido matriculado na escola durante o último
mês de aula E você deve solicitar refeições gratuitas ou a preço reduzido com a escola de seu filho.
Entre em contato com seu distrito escolar para se candidatar. As inscrições para a Refeição Escolar
também podem ser baixadas aqui: https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/studenteligibility

Como posso saber se meu filho está qualificado para um almoço gratuito ou a preço reduzido?
A tabela abaixo mostra as diretrizes de renda para almoços gratuitos e de preço reduzido. Você estará
qualificado para o P-EBT se recebeu refeições gratuitas OU a preço reduzido. Visite
https://www.isbe.net/Documents/IEG-21.pdf para obter mais informações.

Diretrizes para Qualificação de Renda
Em vigor a partir de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021
Refeições gratuitas
Refeições com preço reduzido
130% Orientação Federal para a Pobreza
185% Orientação Federal para a Pobreza
Tamanho da
família
1
2
3
4
s
6
7
8
Para cada
membro
adicional da
família,
acrescente

Anual

16568
22412
28236
34060
39884
45708
51532
57356

5824

Mensal

1383
1868
2353
2839
3324
3809
4295
4780

486

Duas
A cada
Semanal Tamanho
vezes por
duas
da família
mês
semanas
692
638
319
1
934
862
431
2
1177
1086
543
3
1420
1310
655
4
1642
1534
767
5
1905
1758
879
6
2148
1982
991
7
2390
2206
1103
8
Para cada
membro
243
224
112
adicional da
família,
acrescente

Anual

23606
31894
40182
48470
56758
65046
73334
81622

8288

Mensal

1968
2658
3349
4040
4730
5421
6112
6802

Duas
A cada
Semanal
vezes por
duas
mês
semanas
984
908
454
1329
1227
614
1675
1546
773
2020
1865
933
2365
2183
1092
2711
2502
1251
3056
2821
1411
3401
3140
1570

691

346

319

Como vai ser meu cartão?
Os cartões chegarão em um envelope não marcado, portanto, pedimos que fique atento.

 Este é o aspecto de seu cartão
quando ele chegar pelo correio!
Para obter mais informações sobre o P-EBT,
acesse
Escritório para Independência Familiar ou passe pelas Perguntas Frequentes do P-EBT em feedkids.me
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