
CARDÁPIO

NOVEMBRO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

CAROLINE 01/nov Suco maracujá, misto quente (25), pipoca (25).

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
CLARA 04/nov Suco de laranja, bolo simples, sorvete (2).

ISADORA DIAS 05/nov Suco maracujá, 2 roscas, requeijão, açaí (2), 10 bananas, mel (1) .

ISADORA HORTA 06/nov Suco limão, pão de sal com carne moída, maçã (20).

JOÃO 07/nov Suco de caju, sanduíche natural, uva (4 caixas - sem semente).

JOÃO VICTOR 08/nov Suco de uva,pão de queijo (3 por criança), milho cozido (15 espigas partidas).

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

JULIA CARRIJO
11/nov

Suco de caju (garrafinha/polpa), pão francês (25), presunto, muçarela, gelatina 200 ml 

(20).

JULIA HOTT 12/nov Suco uva (polpa), bolo de chocolate (cobertura à parte), pipoca caseira (25).

JULIA SOARES 13/nov Suco de laranja, pão de sal (25), manteiga (200 g), maçã (20).

Lanche Coletivo

JULIA SOARES 13/nov Suco de laranja, pão de sal (25), manteiga (200 g), maçã (20).

KARINE 14/nov Limonada, pastel de carne, banana  (25)

FERIADO 15/nov BOM DESCANSO!

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
LARA 18/nov Suco nat. maracujá , pão de queijo (3 p/ criança), pipoca caseira (25 saquinhos).

MARIA ANTONIA 19/nov Suco nat. de laranja, cachorro-quente (molho à parte), iogurte (20)

MARIA CLARA 20/nov Suco uva(polpa),bolo de chocolate com cobertura ( a parte),manga picada.

LANCHE INDIVIDUAL 21/nov                  PROJETO TRAVESSIA (Informações posteriormente).

RENAN 22/nov Suco de limão,pão de sal (25),manteiga (200 g),leite fermentado (40).

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
RODRIGO 25/nov Suco de uva,cachorro-quente (molho à parte),sucrilhos(2) + 12 bananas.

SOPHIA 26/nov Limonada, torrada caseira com patê de frango, melancia (fatiada).

YASMIN 27/nov Suco de laranja, bolo simples, sorvete (2 potes).

ANA CLARA 28/nov
Suco de maracujá, pão de sal com  presunto e muçarela a parte, uva (4 caixas s 

semente).

CAROLINE 29/nov Suco limão, pão de sal com carne moída, maçã (20).

Quantidade de suco: 04 litros

Quantidade de crianças: 18

Carinho, higiene e cuidado nunca são demais. "Nossas crianças" merecem! Atenciosamente, 

Atenção:  1) O cardápio não deverá ser alterado. 2) Se acontecer algum imprevisto e a criança não 

puder vir no dia do seu lanche, fica sob responsabilidade dos pais, a troca com outra criança. 3) As frutas 

deverão vir lavadas. 4) O Lanche deverá vir com a criança às 13 horas.

Carinho, higiene e cuidado nunca são demais. "Nossas crianças" merecem! Atenciosamente, 

Bárbara Natal 1º ANO "D" 


