
CARDÁPIO

Abril 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

HENRIQUE 01/abr Suco de maracujá natural - pão de queijo ( 4 por criança) - 17 bananas

JOÃO ANTÔNIO 02/abr Suco de caju (polpa ou garrafinha) - bolo de cenoura sem cobertura - 17 iogurtes de morango

LARA JACOB 03/abr Suco de abacaxi natural - 2 roscas fatiada - 1 manteiga - 10 maçãs

LARA LANES 04/abr Suco de uva (integral, polpa ou garrafinha) - 17 mistos quentes - 2 cx. uva sem sementes

LAVÍNIA 05/abr Suco de laranja natural - 17 pães de sal - 1 requeijão - 17 unid de pipoca caseira

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

LUAN 08/abr Suco de maracujá natural - 17 pães doce - 1 queijo frescal  à parte, 2 cxs de morango

LUCAS 09/abr Suco de uva  (integral, polpa ou garrafinha) - torta de liquidificador de frango - 17 bananas

MÁRIO 10/abr Suco de caju (polpa ou garrafinha) - bolo de chocolate  - 1/4 melancia picada sem semente

MIGUEL DE OLIVEIRA 11/abr Limonada caseira - pão tipo bisnaguinha (4 pacotes) - 1 requeijão - melão picado (2)

MIGUEL VENTURINI 12/abr Suco natural de laranja com morango - 2 roscas fatiadas -1 manteiga - 17 unid de pipoca caseira

3ª Semana

CRIANÇA LANCHE

NATHÁLIA 15/abr Suco de maracujá natural - pão de queijo (4 por criança) - 10 maçãs

PEDRO DE TASSIS 16/abr Suco de uva  (integral, polpa ou garrafinha) - bolo formigueiro  - 17 iogurtes de morango

PEDRO HENRIQUE 17/abr Suco de laranja natural - 17 pães  de sal - molho de carne moída - 10 peras

RECESSO 18/abr RECESSO

FERIADO 19/abr FERIADO

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

PEDRO SILVA 22/abr Suco de caju (polpa ou garrafa) - 17 mistos quentes - 10 goiabas

23/abr LANCHE DA PARTILHA - PÁSCOA (enviaremos bilhete)

BEATRIZ 24/abr  Suco de laranja natural - pão tipo bisnaguinha (4 pacotes) -1 requeijão -10 laranjas descascadas

CLARA 25/abr Suco de uva  (integral, polpa ou garrafinha) - bolo de cenoura s/ cobertura - 17 bananas

GABRIELA 26/abr Suco de maracujá natural - pão de queijo (4 por criança) - 17 iogurtes de morangoRecesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

HENRIQUE 29/abr Suco de maracujá natural - 17 pães doce - 1 queijo frescal à parte, 2 cxs de morango

JOÃO ANTÔNIO 30/abr Suco de laranja natural - 17 pães de sal - 1 manteiga - 10 maçãs

Quantidade de suco: 3 LITROS

Quantidade de crianças: 17

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

Infantil 5 B - Profª.: Simone G. Coelho

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


