
CARDÁPIO

Abril 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Samuel Coelho 01/abr Suco nat. de laranja, 2 roscas + 1 pote requeijão grande, gelatina (21 potihos).

Theresa Radd 02/abr Achocolatado caseiro + 2L de suco, pão doce (25), presunto, 1 requeijão, banana (25) c/ mel.

Valentina Cardoso 03/abr Suco de caju, pão francês (30unid.), presunto, muçarela, laranja descascadas (21 unid).

Valentina de Castro 04/abr Suco de uva, bolo de cenoura c/ cobertura, pipoca salgada (21 saquinhos).

Vicente 05/abr Achocolatado + suco, bisnaguinha (5 pacts.) + 1 pote requeijão, milho cozido (12 espigas).

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Vicenzo 08/abr Limonada, bolo de chocolate, pipoca salgada (21 saquinhos).

Vinícius 09/abr Suco de maracujá natural,  pão de queijo (4 p/ criança), uva (sem semente 3 cxs).

Alice 10/abr Suco de caju, pão francês (30unid.) + carne moída, maçã (15 unid).

Beatriz 11/abr Suco natural de laranja, pão doce de padaria + requeijão, iogurte (21 unidades).

Ester 12/abr Suco de uva, pastel assado (4 unidades p/ criança), leite fermentado (2 unid p/ criança).

3ª Semana

CRIANÇA LANCHE

Fernanda 15/abr Suco de caju, torta de frango (liquidificador), banana (21 unidades).

Hermínia 16/abr Achocolatado + suco (2L), 5 pac. de pão tipo bisnaguinha + 1 requeijão, barrinha de cereal.

Hugo 17/abr Suco uva, pão francês (30 unid) c/ carne moída, maçã (15 unid).

RECESSO 18/abr RECESSO

FERIADO 19/abr FERIADO

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Luisa 22/abr Suco de acerola, kibe assado, pipoca caseira (20 saquinhos)

Maitê 23/abr Suco de caju, pão de sal com presunto e muçarela à parte, pera (12 uni)

Maria Clara 24/abr S. de uva, pão francês (25 unidades), presunto e muçarela, barrinha de cereal (21 unidades).

Pedro Henrique 25/abr Achocolatado  + suco, pão doce (25), presunto+ 1 requeijão, banana (25) + farinha láctea.

Rafael 26/abr Suco de uva, misto quente, iogurte (21 unidades).Recesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Rafaela Coelho 29/abr Suco de caju, bolo de cenoura c/ cobertura, pipoca salgada (21 saquinhos).

Rafaela Ferreira 30/abr Suco nat. de maracujá natural, 2 roscas + 1 pote requeijão grande, milho cozido (12 espigas).

Quantidade de suco: 4 litros

Quantidade de crianças: 21 crianças

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


