
   

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO VALOR P-EBT 
 

Entregue este formulário preenchido na escola de seu filho(a).  Caso não saiba como 
entregar este formulário, entre em contato com a escola. 

• Se você é pai/mãe ou responsável e acredita que seu filho(a) perdeu mais dias de aula por motivos 
relacionados à COVID-19 não listados neste aviso em anexo, preencha este formulário.   

• Você só precisa pedir uma revisão para os meses que já foram emitidos.  Por exemplo, as 
ausências de maio serão incluídas no pagamento de 25 de junho, não em 25 de maio.  Assim, você 
não precisa pedir uma revisão das faltas de maio antes de 25 de junho. 

• Os valores P-EBT são configurados em grupos, dependendo do número de ausências relacionadas 
à COVID relatadas (veja abaixo).  Portanto, preencha este formulário apenas se achar que seu 
filho(a) perdeu mais dias do que o intervalo estipulado.  Por exemplo, se seu filho(a) teve 10 
ausências em um mês (recebeu $71 em P-EBT), você só precisa pedir uma revisão se seu filho(a) 
perdeu 16 ou mais dias no mês por motivos relacionados à COVID. 

Observação: Sua escola não compartilhará informações confidenciais de saúde com o estado sobre 
ausências relacionadas à COVID para P-EBT.  Consulte o aviso em anexo ou acesse MAp-EBT.org 
para obter uma lista completa de ausências relacionadas à COVID. 
 
Qual é o valor do P-EBT? 
 
Depende de quantos dias em um mês o aluno se ausentou da escola por motivos relacionados à COVID 
(veja abaixo).   
 

• 1-5 ausências = $21 por mês  
• 6-15 ausências = $71 por mês  
• +16 ausências = $128 por mês  

 
Para saber mais sobre o P-EBT, acesse MAp-EBT.org. 

 
 

→ Entregue este formulário preenchido e assinado na escola de seu filho(a). 
 
 
_____________________________________             __________ ______________________________ 
Nome do aluno       Sobrenome do aluno 
 
_____________________________________    ________________________________________ 
ID do aluno (SASID)                    Data de nascimento (DD/MM/AAAA) 
 
_____________________________________    ________________________________________ 
Nome da escola       Nome do distrito escolar 
 
 
 
 
 
  

https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/


OBSERVAÇÃO: Nos meses em que você informar um número de dias maior do que o informado pela 
escola, sua escola poderá solicitar uma comprovação.  Por exemplo, um e-mail enviado à escola de seu 
filho(a) relatando a ausência ou um atestado médico sobre a COVID. 

Mês Número de dias que a escola 
relatou que a criança estave 
ausente por motivos 
relacionados à COVID (consulte 
a carta em anexo para obter os 
motivos) 

Número de dias que seu filho(a) esteve 
ausente por motivos relacionados à 
COVID 

Setembro de 2021 
Outubro de 2021 
Novembro de 
2021 
Dezembro de 
2021 
Janeiro de 2022 
Fevereiro de 2022 
Março de 2022 
Abril de 2022 
Maio de 2022 
Junho de 2022 

Por exemplo: Em janeiro, Maria se ausentou por 10 dias.  Ela perdeu 5 dias esperando os resultados 
do teste da COVID e 5 dias quando testou positivo para a COVID.  Maria recebeu $21 em P-EBT para 
o mês de janeiro (cobrindo 5 dias).  A escola sabia que ela esteve ausente por 5 dias com COVID, mas
não havia registrado que ela também se ausentou por ter que aguardar os resultados do teste de
COVID.  A mãe de Maria preenche este formulário e escreve que Maria se ausentou por 10 dias em
janeiro.  Ela também informa à escola que deixou uma mensagem por telefone referente aos dias de
espera pelo resultado do teste.

Leia e assine aqui: 

Certifico (prometo) que todas as informações neste formulário são verdadeiras e que os dias 
especificados acima são os dias em que meu filho(a) não compareceu à escola por um motivo 
relacionado à COVID.  Entendo que esta informação é fornecida em conexão com o recebimento de 
fundos federais e que os funcionários da escola poderão verificar (confirmar) as informações.  Estou 
ciente de que, se fornecer informações falsas propositalmente, meus filhos podem perder os benefícios 
de refeições e eu posso ser processado de acordo com as leis estaduais e federais aplicáveis. 

___________________________________        ____________________________________ 
Nome por extenso do pai/mãe ou responsável Assinatura do pai/mãe ou 
responsável  

___________________________________        ____________________________________ 
Telefone do pai/mãe ou responsável  Assinatura oficial da escola (assinatura conjunta) 

De acordo com a lei federal e os regulamentos e políticas de direitos civis do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o USDA, suas agências, 
escritórios e funcionários e instituições que participam ou administram os programas do USDA estão proibidos de discriminar com base em raça, cor, 
nacionalidade, sexo, deficiência, idade, ou de manifestar represália ou retaliação por atividade anterior de direitos civis em qualquer programa ou atividade 
conduzida ou financiada pelo USDA.  Portadores de deficiência que necessitam de meios alternativos de comunicação para obter informações sobre o 
programa (por exemplo, Braille, letras grandes, fita de áudio, linguagem de sinais), devem entrar em contato com a agência (estadual ou local) onde 
solicitaram os benefícios.  Indivíduos surdos, portadores de deficiência auditiva ou de fala podem entrar em contato com o USDA através do Federal Relay 
Service no número (800) 877-8339.  Além disso, as informações do programa podem ser disponibilizadas em outros idiomas além do inglês.   



   

Para relatar um caso de discriminação do programa, preencha o Formulário de reclamação de discriminação do programa USDA, (AD-3027) online 
em: Como fazer uma reclamação e em qualquer escritório do USDA, ou escreva uma carta endereçada ao USDA e forneça na carta todas as informações 
solicitadas no formulário.  Para solicitar uma cópia do formulário de reclamação, ligue para (866) 632-9992.  Envie seu formulário ou carta preenchido para 
o USDA por: correio: U.S.  Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C.  20250-9410.   
fax: (202) 690-7442; ou e-mail: program.intake@usda.gov. 
 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
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