
Durante o período de suspensão 
das aulas, a Prefeitura de Belo 
Horizonte irá oferecer cestas 
para as famílias de estudantes 
matriculados nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEF), Escolas Municipais de 
Educação Infantil (EMEIs) e 
creches parceiras.

Se você é responsável legal por um(a) estudante da Rede Municipal, 
siga os passos para a retirada da cesta básica:

-;Acesse a plataforma on-line
.-cestaestudante.pbh.gov.br, usando seu nome e CPF. Se for   

-çresponsável por mais de um estudante, use a data nascimento  
-çdo mais novo. 
-ç
.-Na plataforma, você será informado sobre o dia, o horário e o  

-çlocal definidos para a retirada. 

É fundamental seguir essas orientações para que não 
haja tumulto. Haverá cestas para todas as famílias.

Na loja, você deve apresentar o RG com CPF (ou um documento 
oficial com foto e o CPF) e assinar um recibo. 

As cestas serão disponibilizadas 
mensalmente, enquanto as aulas 
estiverem suspensas. A cada mês, 
você deve entrar na plataforma 
novamente para conferir as 
informações sobre a retirada.

Se você perdeu o prazo estipulado no sistema, não se preocupe! 
Sua cesta continuará disponível na loja indicada até o dia 30 de 
cada mês.

No momento da retirada, é importante ficar atento aos itens da
cesta e à validade dos produtos. A cesta é composta por:

   5 quilos de arroz, tipo 1
   5 quilos de açúcar cristal
   2 quilos de feijão carioca, tipo 1
   1 quilo de fubá de milho
   500 gramas de macarrão parafuso, massa com ovos 
   500 gramas de macarrão espaguete, massa com ovos 
   1 quilo de sal refinado
   1 frasco de óleo de soja, 900 ml
   1 quilo de farinha de mandioca
   2 pacotes de leite em pó, 400 gramas cada
   1 lata de extrato de tomate, 350 gramas
   1 lata de sardinha, 250 gramas

A validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 
90 dias contados a partir da entrega da cesta.

É importante lembrar que os supermercados NÃO têm 
informação sobre a retirada de cestas. Todos os 
esclarecimentos serão obtidos exclusivamente pela 
consulta on-line!


