
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

SEMANA 1 30/ago 31/ago 01/set 02/set 03/set

Café da 

manhã
Pão de cenoura com requeijão e chá mate

Torta de carne com legumes (milho, cenoura 

e tomate)  e café com leite

Pão 50% integral com manteiga e chá com 

leite*

Almoço

Arroz

Feijão preto

Coxa com sobrecoxa de frango assada

Salada de brócolis com cenoura

Sobremesa: Mexirica

Arroz

Feijão preto

Omelete com milho, cheiro verde e tomate

Salada de rúcula

Sobremesa: Banana

Arroz

Feijão carioca

Strogonoff de frango

Batata rústica assada

Salada de tomate e alface

Sobremesa: Manga

Lanche da 

tarde

Biscoito cream cracker e vitamina de banana 

com maçã e aveia 
Bolo de cenoura 50% integral e leite

Pão de batata com patê caseiro e café com 

leite

SEMANA 2 06/set 07/set 08/set 09/set 10/set

Café da 

manhã

Biscoito gergelim com requeijão e leite com 

achocolatado
Bolo de fubá e café com leite

Pão de aveia 50% integral com requeijão e 

chá mate
Pão de batata com manteiga e café com leite

Almoço

Arroz

Feijão carioca

Cubos de frango ao molho com chuchu

Salada de brócolis

Sobremesa: Mexirica

FERIADO !!!

Arroz

Feijão preto

Bisteca suína acebolada

Purê de mandioca

Salada de agrião

Sobremesa: Maçã

Arroz

Feijão carioca

Cubos de frango ao molho com milho e cheiro 

verde

Couve flor refogada na manteiga

Salada mix de folhas

Sobremesa: Banana

Arroz

Feijão preto

Ovo cozido

Farofa de couve e cenoura

Salada de beterraba cozida

Sobremesa: Laranja

Lanche da 

tarde

Pipoca e

vitamina de goiaba

Esfiha de carne e

chá mate batido com limão

Torta de frango com legumes (abobrinha e 

cenoura)

e suco natural de manga

Quibe assado e

suco natural de abacaxi

SEMANA 3 13/set 14/set 15/set 16/set 17/set

Café da 

manhã

Biscoito cream cracker com requeijão e leite 

com achocolatado
Pão integral com requeijão e chá mate

Pão de milho com manteiga e leite com 

achocolatado
Torta de milho com frios e chá mate Pão de batata com manteiga e café com leite

Almoço

Arroz

Feijão carioca

Copa lombo assada com alecrim

Saladas de tomate e de de couve-flor

Sobremesa: Manga

Arroz

Feijão carioca

Peito de frango grelhado

Batata sauteé com cheiro verde

Salada de repolho

Sobremesa: Laranja

Arroz

Feijão preto

Ovos mexidos

Salada de brócolis com cenoura

Sobremesa: Banana

Arroz

Feijão preto

Coxa com sobrecoxa assada

Abóbora quibebe

Salada mix de folhas

Sobremesa: Mexirica

Arroz

Feijão carioca

Rocambole de carne com cenoura e vagem

Salada de alface e beterraba cozida

Sobremesa: Mamão

Lanche da 

tarde
Cachorro quente e suco natural de laranja Bolo de frutas e leite Pão de queijo e café com leite

Pão de aveia 50% integral com requeijão e 

café com leite
Esfiha de frango e suco natural de maracujá
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OBS: O cardápio pode sofrer alterações, de acordo com a disponibilidade dos gêneros alimentícios pelos fornecedores / Todas as alterações devem ser combinadas com a Nutricionista responsável
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SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

SEMANA 5 20/set 21/set 22/set 23/set 24/set

Café da 

manhã

Biscoito gergelim com patê caseiro e café 

com leite

Pão de aveia 50% integral com requeijão e 

chá mate
Bolo de fubá e leite com achocolatado Pão com ovo e chá mate Torta de banana integral e café com leite

Almoço

Arroz

Feijão preto

Carne de panela com mandioca

Salada mix de folhas

Sobremesa: Mexirica

Arroz

Feijão carioca

Strogonoff de frango

Batata chips assada

Salada mix de brócolis com couve-flor

Sobremesa: Maçã

Arroz

Feijão

Omelete de forno com queijo e legumes 

(cenoura e vagem)

Salada de rúcula

Sobremesa: Manga

Arroz

Feijão

Macarrão alho e óleo

Frango grelhado

Chuchu sauteé

Salada de alface

Sobremesa: Mamão

Arroz

Feijão carioca

Jardineira de legumes (milho, cenoura e 

brócolis) e  

Salada mix de folhas

Salada de tomate

Sobremesa: Banana

Lanche da 

tarde
Pão de milho com manteiga e chá mate Pipoca e suco natural de manga Pão de batata com manteiga e café com leite Coxinha assada e suco natural de laranja

Pão integral com requeijão e leite com 

achocolatado

SEMANA 5 27/set 28/set 29/set 30/set 01/out

Café da 

manhã

Pão de milho com manteiga e leite com 

achocolatado

Pão de abóbora com requeijão e suco natural 

de laranja
Bolo de fruta e leite Pão integral com patê caseiro e café com leite

Almoço

Arroz

Feijão preto

Frango ao molho

Polenta

Salada de repolho

Sobremesa: Laranja

Arroz

Feijão preto

Cubos de pernil acebolados

Farofa de couve

Jardineira de legumes (cenoura, chuchu e 

milho verde)

Sobremesa: Banana

Arroz

Feijão carioca

Ovos mexidos com espinafre

Salada de rúcula com tomate

Sobremesa: Mexirica

Arroz

Feijão carioca

Batata com molho branco e queijo gratinada

Coxa com sobrecoxa assada

Salada mix de folhas

Sobremesa: Maçã

Lanche da 

tarde
Cueca virada assada e chá mate batido Bauru de forno e café com leite

Torta de frango com legumes (brócolis e 

milho) e suco de manga
Pipoca e vitamina de banana

Amanda Sedlmaier

Nutricionista CRN/PR 9512!
Os cardápios estão sendo desenvolvidos com a ideia de reduzir cada vez mais os produtos industrializados e priorizar as frutas e 

verduras da época (que são mais saborosas e possuem menos agrotóxicos). Isto vai contribuir muito para a saúde dos 

pequenos. Vamos juntos nessa ?

Seguir essas dicas em casa também é importante, para que eles adquiram hábitos saudáveis com mais facilidade.

Você tem alguma sugestão com relação aos cardápios? Envie para nós! :)

NOTA DA NUTRI

OBS: O cardápio pode sofrer alterações, de acordo com a disponibilidade dos gêneros alimentícios pelos fornecedores / Todas as alterações devem ser combinadas com a Nutricionista responsável
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