
CARDÁPIO

MAIO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

FERIADO 01/mai FERIADO

JÚLIA 02/mai Suco de uva, 2 roscas+requeijão, banana prata (30 unid)+mel+copos+garfos

LUCAS 03/mai Suco de caju, bolo, leite fermentado (2 por criança)

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

LUÍSA 06/mai Suco de uva, pão doce (30 unid)+manteiga à parte, iogurte

MARIA SOPHIA 07/mai Suco de caju, pão de sal (30 unid) + presunto + muçarela à parte, maçãs (15 unid)

MATHEUS 08/mai Suco de laranja, bolo, pipoca caseira 

PAULA 09/mai Achocolatado, biscoito de polvilho (5pcts), milho verde cozido (12 espigas partidas ao meio+sal à parte)

PIETRA 10/mai Suco de maracujá, biscoito de maisena (6 pcts)+manteiga, banana prata (25 unid)

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

RAFAEL 13/mai Suco de maracujá, quibe assado+garfinhos, iogurte 

ALICE 14/mai Suco de limão, pão de sal (30 unid) + carne moída à parte, mexerica (15 unid)

ANA BEATRIZ 15/mai Suco de uva, 2 roscas+requeijão, banana prata (25 unid)

ANA LAURA 16/mai Suco de caju, misto-quente (30 unid), gelatina+colheres

ARTHUR MARQUES 17/mai Achocolatado, biscoito de polvilho (5 unid), banana prtata (30 unid)+farinha láctea+copos

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ARTUR DE MELO 20/mai Suco de uva, bolo, uva sem semente (3 cxs)

BETINA 21/mai Suco de laranja, pão de sal (30 unid) + requeijão à parte, iogurte

CAIO 22/mai Suco de maracujá, pão de queijo (60 unid), banana prtata (30 unid)+farinha láctea+copos

DANIELA 23/mai Suco de uva, pão de doce (30 unid) + presunto+requeijão, maçãs (15 unid)

EMANUEL 24/mai Suco de caju, pão de sal (30 unid) + queijo frescal à parte, pipoca caseira Recesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ESTER COELHO 27/mai Suco de laranja, bolo, pipoca caseira

ESTER MARQUES 28/mai Suco de uva, pão de sal (30 unid) + requeijão+presunto, banana prata (25 uni)

GABRIELA 29/mai Achocolatado, pão doce (30 unid)+ manteiga, maçãs ( 15 unid)

JOÃO 30/mai Suco de maracujá, 2 roscas+requeijão, uva sem semente (3 cxs)

JÚLIA 31/mai Suco de caju, biscoito de polvilho (5 pcts), iogurte 

Quantidade de suco: 4L

Quantidade de crianças: 21

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

Glaciele Miranda/1º ano B

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 


