
CARDÁPIO

SETEMBRO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

BIANCA 02/set 4 pctes biscoito de Maizena,1 pote de Manteiga achocolatado caseiro, 3 cxs de uva s/ semente.

CALEBE 03/set Bolo comum ( 3 bolos redondos.), suco de acerola, 10 maçãs.

DAVI 04/set
Tirinhas de frango assado/ natural(4por cr/) Não pode industrializado, suco de maracujá, 25 

bananas prata.

GUSTAVO 05/set 5 pctes biscoito de polvilho, suco de caju, 20 laranjas descascadas.

HEITOR 06/set 25 pães de sal, 1 pote de creme de ricota, suco de laranjac/morango e 8 peras.

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

LIZ 09/set 24 Mistos- quentes, suco de maracujá, 25 bananas prata

JÚLIA VALENTE 10/set Pastel assado ( 3 p/ cr),suco de uva integral, 20 iogurtes de morango.

JÚLIA NACUR 11/set
3 ovinhos de codorna por cr/descascados, batata doce assada em formato de batata "Ruffles", 

suco de acerola, 10 maçãs.

MARIA CECÍLIA 12/set
Biscoito tipo Club Socia(1 embalagem peq. p/ cr)l, 1 pote de manteiga, achocolatado, melancia 

picada s/ semente e 1 cx de morango.

MARIA FERNANDA 13/set 25 Mini hamburguer com bife de carne moída assado( Não pode ser industrializado), (alface e tomate separados) suco 

de laranja, 3 cxs de uva s/ semente.

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MARIANA 16/set
Bolo de cenoura (2 pedaços por cr/) c/ cobertura de chocolate a parte, suco de maracujá, 20 

pctes de pipoca.

MANUELA 17/set 5 pctes biscoito de polvilho, achocolatado caseiro, 25 bananas prata.

MARINA 18/set Torradas  (4 por cr/), 1 pote creme de ricota, suco de caju, 20 laranjas descascadas.

MIGUEL 19/set
25 pães de sal, peito de peru, muçarela,(alface e tomate fatiados à parte), suco de laranja 

c/morango, 3 cxs uva s/ semente. 

RAFAEL 20/set  5 pcts. de biscoito Salpet tradicional, 1 pote grde de requeijão,suco de uva, 20 fermentados.

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

SARA 23/set  1 Bolo de laranja e 2 formigueiros),suco de acerola, 10 maçãs.

BERNARDO SIMAM 24/set 25 pães doce, queijo Minas, achocolatado,  20 cookies caseiros.

ARTHUR 25/set
Tirinhas de frango empanado assado/ natural(4por cr/) Não pode industrializado, suco de 

caju, 20 iogurtes de morango.

BERNARDO BOMFIM 26/set 2 roscas fatiadas, 2 potes de creme cheese, suco de maracujá, 3 kiwis e 8 maçãs.

CAMILLA 27/set 24 Mistos- quentes, suco Maracujá,  10 espigas de milho cozidos( Partidas ao meio)Recesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

BIANCA 30/set  5 pctes de biscoito "Água e sal", 2 potes peq. Creme cheese,Suco de uva, 25 bananas prata. 

Quantidade de suco: 3,5 litros

Quantidade de crianças: 20

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



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

 Ana Paula Romani - INFANTIL 4/A


