
CARDÁPIO

SETEMBRO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Rafaela
02/set

14 mistos ( Presunto e mussarela), 2 mistos sem mussarela/manteiga, suco de uva 

integral,18 bananas

Luiza 03/set Quibe assado, limonada, 16 maçãs pequenas

Pedro 04/set 2 pcts de pão de forma, 1 pote de requeijão (p), suco de acerola, 10 peras

Sofia 05/set 5 pcts de biscoito de polvilho (g),achocolatado caseiro, mamão picadinho

Alice 06/set Bolo de chocolate SEM COBERTURA, suco de maracujá, tomatinho (3 por criança)

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
Artur 09/set Pão de queijo(3 POR CRIANÇA),Suco de acerola,gelatina

Bento 10/set 5 pcts de biscoito de polvilho,Limonada,18 bananas

Davi 11/set Bolo de laranja, suco de caju, morango (2 POR CRIANÇA)

Fabrício 12/set Bolo de baunilha, achocolatado caseiro, 16 maçãs pequenas

Guilherme Nunes 13/set  2 pcts de pão de forma, patêzinho de frango, suco de abacaxi, 10 peras

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
Guilherme Rodrigues 16/set  Pipoca, suco de uva Integral, 18 bananas , 1 lata de farinha lactea

Lanche Coletivo

Guilherme Rodrigues 16/set  Pipoca, suco de uva Integral, 18 bananas , 1 lata de farinha lactea

Isabella 17/set Bolo de chocolate(G), suco de caju, 16 maçãs pequenas

Luiza 18/set Mini pizza,(CALABREZA E FRANGO),Suco de laranja,Uva sem semente

Maria Clara 19/set 5 pcts de biscoito  tipo passatempo, suco de maracujá, mamão picadinho

Mariana 20/set 5 pcts de biscoto de polvilho, leite fermentado ( 2 por criança), 10 laranjas descascadas

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Pedro 23/set
2 pcts de pãozinho de cenoura/batata, 20 fatias de peito de peru, suco de acerola, 

melão picadinho

Rafael 24/set Pão de queijo (3 por criança), limonada, 10 peras

Rafaela 25/set Tirinhas de frango (3 por criança), suco de abacaxi, 16 maçãs pequenas

Ricardo 26/set Bolo cenoura ( cobertura a parte), suco de graviola, tomatinhos ( 3 por criança)

Sofia 27/set 20 pães de sal, carninha moida, suco de caju, gelatina de morango

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
Alice 30/set rosquinha de nata ( caseira), achocolatado (caseiro), pipoca

Quantidade de suco: 4 litros

Quantidade de crianças:     16 crianças

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

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

Juliana Júdice / Maternal 2 A

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


