
How to customize poster 
and newsletter info:

1. Download the file you’d like to customize.
2. Double click on the file to open it.
3. Click on the blank field where your school’s

personal info belongs.
4. Type in the info you’d like it to say.
5. Save your file.

To get help customizing materials, 
or to order printed posters, 

email Kirsten Tenney at ktenney@fullplates.org

This institution is an equal opportunity provider.  For more info, visit maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
mailto: ktenney@fullplates.org


Ideias e dicas para divulgação!
Algumas ideias para ajudar a 
divulgar as informações para 

as famílias da sua comunidade

Compartilhe as informações deste pacote com os pais que são líderes na Organização de Pais e 
Professores (Parent and Teacher Organization - PTO), na Associação de Pais e Professores (Parent and 

Teacher Association - PTA) e no conselho escolar da sua escola

  Disponibilize pôsteres na biblioteca, supermercados, parques e outros lugares próximos 
frequentados por famílias

Compartilhe as informações deste pacote com organizações comunitárias locais

• Pôsteres (faça o pedido de pôsteres 
impressos aqui)

• Modelos de boletins informativos
• Imagens para as redes sociais
• Modelos de comunicados à imprensa
• Mensagens de voz gravadas    

e roteiro impresso
• Informações gerais

O que está incluído no pacote?

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUsmETB1c2HlaYlE2EfeYzCaWVjD0MSMcysrMq9451mlo8A/viewform


Robocall & Text Script:

• A partir de agora, café da manhã e almoço na escola são gratuitos 
para todas as crianças de Maine

• Mesmo assim, as famílias devem preencher o formulário de 
benefícios de refeição na escola!

• Famílias elegíveis podem receber dinheiro extra para comprar 
alimentos através do programa EBT durante a pandemia

• O preenchimento do formulário ajuda a sua escola a conseguir 
dinheiro para apoiar a educação de seu filho

• Preencha online o formulário de benefícios de refeição na escola 
hoje mesmo, é rápido e confidencial

• Para mais informações, acesse www.feedkids.me.

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Todo estudante elegível para receber café da manhã ou almoço 
gratuitos ou com preço reduzido na escola também pode estar elegível 
para receber benefícios extras para comprar alimentos através do 
programa EBT durante a pandemia. Saiba mais FEEDKIDS.ME

O preenchimento do formulário de benefícios de refeição na escola 
ajuda a sua escola a receber mais recursos federais e estaduais
• O número de estudantes elegíveis para receber refeições gratuitas ou com preço 

reduzido na escola determina o montante de recursos federais que a sua escola vai 
receber para apoiar programas educacionais e de desenvolvimento

• O número de estudantes elegíveis para receber refeições gratuitas ou com preço 
reduzido na escola determina se a escola vai ou não fornecer refeições gratuitas aos 
estudantes após o horário da escola e durante o verão

• O número de estudantes elegíveis para receber refeições gratuitas ou com preço 
reduzido na escola determina o montante de recursos federais que o programa 
de nutrição da sua escola vai receber do governo federalreceive from the federal 
government.

Você sabia?

Você pode preencher o formulário de benefícios de refeição na escola de forma rápida 
e segura online nlappscloud.com Se houver dúvidas, entre em contato com o seu distrito escolar.

CLIQUE OU 
ESCANEIE 

AQUI!

Por 
   que?

A partir de agora, 
café da manhã e almoço na 
escola são gratuitos para 

todos os estudantes de 
Maine! Mesmo assim, as 

famílias precisam preencher 
o formulário de benefícios de 

refeição na escola

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://www.nlappscloud.com/
http://feedkids.me/


Todo estudante elegível para receber café da manhã ou almoço gratuitos ou com 
preço reduzido na escola também pode estar elegível para receber benefícios 
extras para comprar alimentos através do programa de assistência com alimentos 
durante a pandemia. Saiba mais FEEDKIDS.ME
O preenchimento do formulário de benefícios de refeição na escola ajuda a sua escola a receber mais recursos 
federais e estaduais
• O número de estudantes elegíveis para receber refeições gratuitas ou com preço reduzido na escola determina o montante

de recursos federais que a sua escola vai receber para apoiar programas educacionais e de desenvolvimento
• O número de estudantes elegíveis para receber refeições gratuitas ou com preço reduzido na escola determina se a escola

vai ou não fornecer refeições gratuitas aos estudantes após o horário da escola e durante o verão
• O número de estudantes elegíveis para receber refeições gratuitas ou com preço reduzido na escola determina o montante

de recursos federais que o programa de nutrição da sua escola vai receber do governo federal

Você pode preencher o formulário de benefícios de refeição na escola 
de forma rápida e segura online aqui

O café da manhã e o almoço 
na escola são gratuitos 

para todos os estudantes 
em nosso distrito, mas, 

mesmo assim, as famílias 
precisam preencher um 

formulário de benefícios de 
refeição na escola.

agora está aceitando formulários de 
benefícios de refeição na escola!

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Você pode 
conseguir dinheiro 
extra para comprar 

alimentos!

Famílias elegíveis podem 
receber benefícios para 

comprar alimentos através 
do programa de assistência 

com alimentos durante a 
pandemia.  Saiba 
mais feedkids.me

Isso ajuda a 
sua escola e a sua 

comunidade!  
A renda familiar ajuda a 

determinar a disponibilização 
de recursos estaduais e 

federais para apoiar programas 
educacionais, nutricionais 

e de desenvolvimento 
de sua escola.

É rápido, 
privado e online! 

TODAS as famílias 
devem preencher 

o formulário 
hoje mesmo 

nlappscloud.com

CLIQUE OU 
ESCANEIE 
AQUI!
Preencha online o formulário 
de benefícios de refeição na 
escola hoje mesmo

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Preencha online 
o formulário 
de benefícios 
de refeição na 

escola hoje 
mesmo

Você pode 
conseguir dinheiro 
extra para comprar 
alimentos! Famílias elegíveis podem 

receber benefícios para 
comprar alimentos 

através do programa de 
assistência com alimentos 
durante a pandemia.  Saiba 

mais feedkids.org

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

CLIQUE OU 
ESCANEIE AQUI!

TODAS as 
famílias

devem preencher o 
formulário hoje 

mesmo 
nlappscloud.com

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Preencha online o 
formulário de benefícios 
de refeição na escola 
hoje mesmo TODAS AS 

FAMÍLIAS
devem preencher 
o formulário hoje 

mesmo 
nlappscloud.com

Isso ajuda a sua 
escola e a sua 
comunidade!  

A renda familiar ajuda a 
determinar a disponibilização 

de recursos estaduais 
e federais para apoiar 

programas educacionais, 
nutricionais e de 

desenvolvimento de sua 
escola.

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

CLIQUE OU 
ESCANEIE AQUI!

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


TODAS as 
famílias
devem preencher 
o formulário hoje 

mesmo 
nlappscloud.com.

Preencha online 
o formulário de 
benefícios de 
refeição na escola 
hoje mesmo

É rápido, privado e online! 

CLIQUE OU 
ESCANEIE AQUI!

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Você pode conseguir dinheiro 
extra para comprar alimentos! 
Famílias elegíveis podem receber 
benefícios para comprar alimentos 
através do programa de assistência com 
alimentos durante a pandemia. Saiba 
mais em feedkids.me 

Isso ajuda a sua escola e a sua 
comunidade!    
A renda familiar ajuda a determinar a 
disponibilização de recursos estaduais 
e federais para apoiar programas 
educacionais, nutricionais e de 
desenvolvimento de sua escola.

É rápido, privado e online! 

É importante que todas as famílias 
preencham o formulário mesmo 
considerando que as refeições nas 
escolas são gratuitas para todos os 
alunos este ano.

Preencha online o formulário de benefícios 
de refeição na escola hoje mesmo

Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Esta instituição oferece as mesmas oportunidades a todas as pessoas.  
Para mais informações, visite maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

Você pode conseguir dinheiro extra para 
comprar alimentos! Famílias elegíveis podem 
receber benefícios para comprar alimentos através 
do programa de assistência com alimentos durante 
a pandemia.  Saiba mais em feedkids.me   

Isso ajuda a sua escola e a sua comunidade! 
A renda familiar ajuda a determinar a 
disponibilização de recursos estaduais e federais 
para apoiar programas educacionais, nutricionais e 
de desenvolvimento de sua escola.

É rápido, privado e online! 

POR FAVOR
É importante que todas as famílias 
preencham o formulário mesmo 
considerando que as refeições nas 
escolas são gratuitas para todos os 
alunos este ano.Preencha 

online o 
formulário de 
benefícios de 
refeição na 
escola hoje 
mesmo

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
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