
CARDÁPIO

OUTUBRO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

DIOGO 30/set Suco uva (polpa), pão francês (25), presunto, muçarela zero lactose, gelatina 200 ml (20).

SOFIA(lanche ref. 19/09 01/out Suco de caju (garrafinha/polpa), pão de queijo (3 p/ criança), pipoca caseira(20 saquinhos).

FELIPE 02/out Suco de uva(polpa), pão de sal (25 unidades), manteiga (200 g), maçã (20 unid).

ISABELLE 03/out  Limonada,pastel assado (80), salada frutas(separadas)+ l. condensado (zero lactose)(1).

ISAC 04/out Suco de maracujá, misto quente (25 - Obs: muçarela zero lactose), pipoca caseira (25).

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ISADORA 07/out Limonada, pastel assado (4 unid. p/criança), picolé (20).

ANIVERSÁRIO LUÍS FELIPE 08/out Suco à escolha da criança, cachorro-quente (molho à parte), bolo, sorvete (2 potes).

IURY 09/out Suco nat. laranja, pão de batata (zero lactose), presunto, requeijão 420g, chuck caseiro (20).

ANIVERSÁRIO DIOGO 10/out Suco à escolha da criança, cachorro-quente (molho à parte), bolo, sorvete (2 potes).

LAVÍNIA 11/out Suco de uva (polpa), biscoito polvilho (7 pacotes), açaí (2 potes), banana (10), mel (1 pote).

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

RECESSO ESCOLAR 14/out Feliz Dia das Crianças! Chegou a hora de dar uma pausa 

RECESSO ESCOLAR 15/out e aproveitar o recesso! Aproveite para brincar bastante, ler um bom

RECESSO ESCOLAR 16/out livro, dormir muito, fazer culinária em família, pintar, desenhar, 

RECESSO ESCOLAR 17/out fazer massinha de trigo, slime, ver um bom filme, assistir uma peça   

RECESSO ESCOLAR 18/out teatral... Não se esqueça que o importante é aproveitar em família!

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MARIANA 21/out Suco nat. maracujá c/ inhame, pão de queijo (3 p/ criança), pipoca caseira (25 saquinhos).

OLIVIA 22/out Suco de uva (polpa), misto quente (25 - Obs: muçarela zero lactose), manga (picada).

RYAN 23/out Suco nat. de laranja, mini hamburguinho (25), pipoca caseira (25 saquinhos).

SAMYLLA 24/out Suco de caju(polpa/garrafinha),bolo de cenoura(cobertura à parte),uva 4 (cx.sem semente)

SOFIA 25/out Limonada, misto quente (25), salada de frutas (separadas)+ l. condensado (z. lactose)(1).

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

VALENTINA 28/out Suco de tangerina, rosquinha, morango (4 cx.), leite condensado z. lactose(1), sucrilhos(2).

ALICE 29/out Limonada, tirinhas de frango (assadas), melancia (fatiada).

ANA LAURA 30/out Achocolatado(leite z. lactose), biscoito maisena (7, sendo 1 z. lactose), iogurte (1z. lactose)

ARTHUR 31/out Limonada, pão de queijo (3 p/ criança) , pipoca caseira (25 saquinhos).

Obs.: Nesse mês especial das crianças, o cardápio foi montado por elas (em sala).  

Quantidade de suco: 04 litros

Quantidade de crianças: 20

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

DANIELA PORCARO 1º ANO "A" - SUPERMERCADO DA VILA CALASANZ

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.

Lanche Coletivo


