
CARDÁPIO

NOVEMBRO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

VICENZO 01/nov Suco nat. de laranja, mini pizza (3 unidades por cr.), goiaba (12 unidades).

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

VINÍCIUS 04/nov Suco caju, pão francês(25) + queijo frescal, 2 potes de sorvete + colheres.

ALICE 05/nov Suco nat. de maracujá, bolo comum, banana + farinha láctea.

BEATRIZ 06/nov Suco nat. de morango com laranja, pão de sal +presunto e mussarela, banana.

ESTER 07/nov Achocolatado caseiro, pão doce (25 unid.) + 1 manteiga, pipoca caseira.

FERNANDA 08/nov Achocolatado, 3 roscas + 1 pote requeijão grande, milho cozido 12 esp.

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

HERMÍNIA 11/nov Suco natural de laranja, pão de sal (25) + queijo frescal à parte, iogurte (21).

HUGO 12/nov Limonada, bolo de chocolate (tabuleiro grande), banana (25 unid).

LUÍSA 13/nov Achocolatado, 3 roscas +  requeijão grande, gelatina (21 potinhos).

MAITÊ 14/nov Suco de uva, pão de queijo (4 p/ criança), pipoca caseira.

FERIADO 15/nov FERIADO

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MARIA CLARA 18/nov Suco nat. de maracujá, rosca + requeijão, manga picadinha (21 pot.)

PEDRO 19/nov Achocolatado + 2L de suco, pão francês(25) + queijo frescal,  banana (25).

RAFAEL 20/nov Suco de uva, pão doce de padaria + presunto, iogurte (21 unidades).

RAFAELA COELHO 21/nov Suco nat. de abacaxi, 3 roscas + requeijão grande, leite fermentado (30 unid)

RAFAELA FERREIRA 22/nov Suco nat. de maracujá, pão francês (25 unid.) + carne moída, pipoca caseira.Recesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

SAMUEL ALVES 25/nov Suco nat. de laranja, bolo de cenoura + cobertura, milho cozido (12 esp.).

SAMUEL COELHO 26/nov Suco de uva, pão doce de padaria + requeijão, melão picado.

THERESA 27/nov Suco de caju, pão de queijo (4 p/ criança), morango (5 cxs), sucrilhos (2 cxs)

VALENTINA CARDOSO 28/nov Suco uva, sanduíche natural ( enviar tudo separado), banana (21).

VALENTINA DE CASTRO 29/nov Achocolatado caseiro, pão de queijo (4 p/ criança), pipoca caseira.

Quantidade de suco: 4 litros

Quantidade de crianças: 21

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

Luciane Fraga - 1º ano "C"

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 por responsabilidade dos pais a troca com outra criança. 3) As 

frutas deverão vir lavadas. 4) O Lanche deverá vir com a criança.

Lanche Coletivo


