
CARDÁPIO

AGOSTO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Guilherme Lopes 01/ago Lanche mês anterior

Gabriella 02/ago Lanche mês anterior

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
Guilherme Plá 05/ago Suco de uva, 4 pães de queijo por criança, 24 iogutes(côco e morango)

Júlia 06/ago Limonada,  um bolo formigueiro grande, 12 bananas 6 goiabas

Levy 07/ago Suco de abacaxi, 2 mini pizza calabresa por criança,  16 pacotinhos de pipoca

Luísa 08/ago Suco de maracujá, pão de sal, presunto  e muçarela à parte, 16 potinhos de gelatina 

Nícolas 09/ago
Achocolatado caseiro, torrada de padaria 3 pacotes, requeijão grande à parte, 16 pacotinhos de 

pipoca

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
Pedro Leonardo 12/ago Suco de maracujá, 18 pães doce de padaria, 1 queijo Minas frescal grande, 24 iogurtes

Lanche Coletivo

Pedro Leonardo 12/ago Suco de maracujá, 18 pães doce de padaria, 1 queijo Minas frescal grande, 24 iogurtes

Pedro Pereira 13/ago Suco de uva, 2 pacotes de pão de forma, presunto e muçarela à parte, 18 bananas

Rafael 14/ago Achocolatado, 18 pães de sal, 2 potes de creme de ricota, 24 iogurte(côco e morango)

Sofia 15/ago suco de caju,  torrada de padaria 3 pacotes, requeijão grande à parte, 12 bananas 6 goiabas

Théo 16/ago Suco de maracujá, 4 pastéis assados por criança, 18 pacotinhos de pipoca 

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
Bento 19/ago Suco de maracujá, 18 pães de sal, 1 queijo Minas frescal grande, 24 iogurtes(côco e morango)

Davi 20/ago Suco de laranja, 2 mini pizza calabresa por criança, 18 pacotinhos de pipoca

Francisco 21/ago Suco de maracujá, pastelzinho assados 4 por criança, 18 bananas

Gabriella 22/ago
Limonada,18 pães de sal, 2 potes de creme de ricota, 2 caixas de uva verde lavadas sem 

semente, 8 bananas

Guilherme Lopes 23/ago Suco de maracujá, 1 bolo grande, 18 pacotinhos de pipoca

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
Guilherme Plá 26/ago Suco de maracujá, torrada de padaria 3 pacotes, requeijão grande à parte, 24 iogurte

Júlia 27/ago Suco de uva, 4 pães de queijo por criança, 2 caixas de uva verde lavadas sem semente, 8 bananas

Levy 28/ago Suco de laranja, 18 pães de sal, 1 queijo Minas frescal grande,  12 bananas 6 goiabas

Luísa 29/ago Achocolatado caseiro, 18 pães doce de padaria, manteiga pequena à parte, 24 iogurtes(côco e morango)

Nícolas 30/ago Suco de maracujá, 5 pcts. biscoito de maisena,  requejão grande à parte, 18 pacotinhos de pipoca

Quantidade de suco: 3L

Quantidade de crianças: 15

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 Quantidade de crianças: 15

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

Patrícia Brandão / Infantil 5A

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


