
              Normas de Cobrança das Refeições Escolares 

O Distrito Escolar Técnico Regional Keefe entende que as refeições nutritivas e saudáveis contribuem para a 
disposição e habilidade do aluno para aparender. 

Adicionalmente, o Título 7 dos Regulamentos Federais (CFR), Parte 210.10(a)(1) Requisitos Gerais da 
Nutrição refere “As Escolas devem prover refeições nutritivas e equilibradas a todos os alunos”.  De acordo 
com estes regulamentos o Distrito Escolar Técnico Regional Keefe não irá negar a qualquer aluno o acesso às 
refeições escolares. 

Contudo, o não pagamento das refeições constitue uma despesa financeira pesada que recai sobre o 
Departamento Escolar dos Serviços Nutricionais da Escola.  

A fim de todos os alunos que participam no programa de refeições da escola cumprirem com estas normas, 
são estabelecidos procedimentos para os métodos de pagamento, a possibilidade de debitação e outros 
métodos de cobrança. 

 

O Distrito Escolar Técnico Regional Keefe estabelece as seguintes metas: 

• Tratar todos os alunos com dignidade em todos os momentos. 
• Reduzir ou isentar todos os custos das refeições reembolsáveis dos alunos que se qualificam para as 

refeições grátis depois de completarem o Formulário do Agregado Familiar para as Refeiçes Grátis ou a 
Preços Reduzidos de Massachusetts ou que se qualificam através da Comunidade de Massachusetts, 
Departamento da Saúde e dos Serviços Humanos, Portal Virtual. 

• Encorajar os Pais e Guardiões a assumirem a responsabilidade dos pagamentos e a promoveram a 
responsabilidade dos alunos. 

• Estabelecer regulamentos consistentes para o distrito respeitantes aos métodos de pagamento, 
debitação das refeições e métodos de cobrança. 
 
 

Contas das Refeições dos Alunos 

O Distrito Escolar Técnico Regional Keefe estabelece as seguintes metas: 

Qualquer aluno cuja conta das refeições escolares esteja a zero ou possua um balanço negativo poderá debitar 
unicamente uma refeição reembolsável.  Uma “refeição reembolsável” é definida como uma refeição que 
consiste pelo menos de três dos cinco componentes (grão, carne ou alternância de carne, fruta, vegetais e 
leite) e deve incluir um componente de fruta e/ou vegetal. Este custo irá resultar num balanço negativo da 
conta do aluno até que os devidos fundos sejam depositados nesta conta.  

Para os Alunos com Refeições Grátis 

• O programa federal das refeições escolares permite aos alunos que se qualificam receber o café da 
manhã e almoço sem qualquer custo. 

• Os alunos devem tomar uma refeição reembolsável. 



• Os artigos vendidos baseados em la carte não fazem parte do program da USDA e devem ser pagos em 
dinheiro.  Os artigos à la carte não podem ser debitados. 
 
Para os Alunos com Refeições a Preços Reduzidos 

• O programa federal das refeições escolares permite as alunos que se qualificam receber o café da manhã 
e almoço a preços reduzidos.  

• Os alunos devem tomar uma refeição reembolsável. 
• Os artigos vendidos baseados em la carte não fazem parte do program da USDA e devem ser pagos em 

dinheiro.  Os artigos à la carte não podem ser debitados. 
• Os alunos com refeições as preços reduzidos poderão debitar as refeições reembolsáveis durante uma 

semana antes de se iniciar o seu processo de pagamento.  
 

• Para os Alunos que Pagam as Refeições 
• Os preços das refeições escolares são estabelecidos pelo distrito de acordo com os regulamentos 

federais e estaduais.  
• Os artigos vendidos à la carte não fazem parte do programa da USDA.  Os artigos à la carte não podem 

ser debitados. 
• Os alunos que pagam as refeições poderão debitar as refeições reembolsáveis durante uma semana 

antes de se iniciar o seu processo de pagamento.  

 
Pagamento das Refeições Debitadas(Por Cobrar) 

 
• Uma lista dos alunos com balanços negativos será fornecida, com regularidade, ao Escritório da 

Disciplina. 
• Quando um aluno atingir um balanço negativo, a Diretora da Nutrição da Escola irá contatar os pais ou 

guardiões para cobrar o dinheiro devido.  A diretora irá manter o registro de todas as chamadas e emails 
feitas. Nunca será negada uma refeição reembolsável aos alunos por falta de fundos. 

• Se o assunto não for resolvido depois de 3 tentativas para contatar os pais ou guadiões, o Escritório da 
Disciplina irá contatar diretamente os pais ou guardiões para cobrar o dinheiro devido. 

• Se o assunto não se resolver dentro de 5 dias escolares, o assunto será entregue à Diretora das Finanças 
para que esta tome as ações apropriadas.  

• Os alunos graduados da série 12 e transferidos da Keefe Tech devem pagar os devidos serviços da 
alimentação antes de deixarem a escola. 

• Os balanços das contas transitam de ano para ano. Os fundos podem ser transferidos para outro aluno 
da Keefe Tech ou oferecidos aos alunos que necessitam de assistência financeira com os serviços da 
alimentação. Os reembolsos dos fundos positivos das contas dos alunos podem ser devolvidos aos 
paisguardiões dos mesmos que os depositaram, de acordo com os procedimentos de reembolso do 
distrito. 

 

 

• Os Pais e ou Guardiões são encorajados a candidataram-se às refeições Grátis ou a 
Preços Reduzidos de acordo com as diretrizes do governo federal.  Os formulários estão 
disponíveis  na escola ou no portal do Distrito. 


