
CARDÁPIO

AGOSTO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MARIA SOFIA 01/ago suco de laranja, 14 pães de sal com patê de frango, melancia picadinha

MILA 02/ago suco de limão, 4 pacotes grandes de biscoito de polvilho, banana prata com farinha láctea

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
PEDRO HENRIQUE 05/ago Suco de laranja, pastelzinho assado( 4 por criança) , uva sem semente(1Caixa)

SAMUEL 06/ago Suco de limão, 13 mistos- quentes, 8 maçãs

ANTÔNIO 07/ago Suco de caju, 4 esfirras de carne( peq por criança), 13 bananas prata

CARLOS EDUARDO 08/ago Suco de maracujá, pão de queijo M (4 por criança), 13 iogurtes de morango

CLARICE 09/ago Suco de acerola, 3 pacotes de biscoito maisena com requeijão cremoso, morango(2 caixas)

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
FELIPE 12/ago Suco de uva, quibe, 13 bananas prata

Lanche Coletivo

FRANCISCO 13/ago Suco de morango com laranja,13 pães de cebola com creme de ricota, 8 maçãs

ISABELLA 14/ago Suco de cajú, 12 mistos - quentes, uva sem sementes (1 caixa)

ISADORA 15/ago suco de maracujá, 4 pacotes de biscoito de polvilho grande, 13 iogurtes de morango

LEONARDO 16/ago
Suco de uva, 3 pães lanchinho de padaria por criança, 1 pote de requeijão cremoso,13 

pipocas de sal

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
LUCAS 19/ago suco de abacaxi, esfirrinha de carne, 13 bananas prata

MARIA SOFIA 20/ago suco de uva, pão de queijo( 4 por criança), 8 maçãs

MILA 21/ago suco de laranja, 13pães de batata com cream de ricota, 8 mexericas

PEDRO HENRIQUE 22/ago suco de maracujá, 4 pacotes grandes de biscoito de polvilho, 1 queijo frescal peq

SAMUEL 23/ago suco caju, pastelzinho assado, 13 gelatinas

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE
ANTÔNIO 26/ago suco de limão, 4 tirinhas de frango por criança, 13 gelatinas

CARLOS EDUARDO 27/ago suco de maracujá, 3 sacolinhas de bisnaguinha com requeijão cremoso, 13 iogurtes de morango

CLARICE 28/ago suco de uva, 13 mistos-quentes, 13 bananas prata

FELIPE 29/ago suco de morango com laranja, 14 pães de sal com patê de frango, melancia picadinha

FRANCISCO 30/ago suco de limão, 4 pacotes grandes de biscoito de polvilho, melancia picadinha

Quantidade de suco:        3L

Quantidade de crianças: 13

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
Quantidade de crianças: 13

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

JANAÍNA FONTAIN/ MATERNAL2B
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