
CARDÁPIO

JUNHO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ISABELA 03/jun Suco natural de laranja - 20 pães de sal - manteiga à parte - leite fermentado (18 unid.)

JOÃO 04/jun Suco de uva (polpa ou garrafa)  - 60 pães de queijo - 10 mexericas

RAPHAEL 05/jun Limonada caseira - bolo (1 tabuleiro grande ou 2 redondos) - 20 bananas (prata)

SOFIA FORTUNATO 06/jun Suco natural de maracujá - 1 K de biscoitinho de nata (de padaria) -  3 cxs. de uva sem sementes 

VIAGEM 07/jun PROJETO: "DINHEIRO NO COFRINHO, PÉ NO CAMINHO"

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

SOPHIA VASCONCELOS 10/jun Suco natural de laranja - bolo de cenoura - 20 bananas (prata)

YURI 11/jun Limonada caseira - 4 pacotes de biscoito de polvilho - 20 iogurtes

ALICE 12/jun Suco de uva (polpa ou garrafa) - 4 pctes. de biscoito amanteigado - 15 maçãs

FERIADO 13/jun FERIADO

ARTHUR 14/jun Suco natural de laranja - 2 pacotes de torrada de pão de sal - requeijão à parte -  pipoca caseira (20 pacotinhos)

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

BEATRIZ 17/jun Suco de caju (polpa ou garrafa) - 2 roscas fatiadas - creme de ricota à parte -  20 bananas (prata)

LUÍSA 18/jun Suco natural de laranja - 20 pães de sal - manteiga à parte - 6 maçãs e 4 goiabas

CAIO GUIMARÃES 19/jun Suco de uva (polpa ou garrafa)  - 20 pães doces com presunto e muçarela à parte - 10 mexericas

FERIADO 20/jun FERIADO

RECESSO 21/jun RECESSORecesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

CAIO RESENDE 24/jun Limonada caseira - 60 pães de queijo - 4 cx. de morangos e 1 mel

FÁBIO 25/jun Suco natural de maracujá - 20 pães doces - 1 queijo à parte - 20 iogurtes

FERNANDO 26/jun Suco natural de laranja - 20 pães de sal - manteiga à parte - 20 bananas (prata)

GABRIEL 27/jun Suco de caju (polpa ou garrafa) - 1 K de biscoitinho de nata (de padaria) - 15 maçãs

GIOVANNA 28/jun Suco natural de maracujá - 4 pctes. de biscoito amanteigado - pipoca caseira (20 pacotinhos)

Quantidade de suco: 3 litros

Quantidade de crianças:
17

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

Cristiene Rodrigues Manhães - Infantil 5 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


