
CARDÁPIO

MAIO 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

FERIADO 01/mai FERIADO

José Rubens 02/mai Suco de uva integral - pães de queijo (3x por criança) - 20 bananas

Laura Matos 03/mai Limonada caseira -sanduíche natural (enviar tudo separado) - 20 unid. pipoca caseira 

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Maísa Pascoal 06/mai Suco de uva integral -  bolo comum  - 15 maçãs

Nicole Barreto 07/mai Suco de maracujá com inhame - torta de liquidificador ( frango) -  20 bananas

Otávio  Lages 08/mai Suco de laranja natural -  20 pães doce - manteiga à parte  - 15 peras

Pedro Libório 09/mai Suco de acerola - 22 pães de sal - molho de carne moída - melancia em pedaços grandes

Rafael Viganor 10/mai Suco de abacaxi - 3 pcts de torrada de padaria - patê de frango - 20 unid.pipoca caseira

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Guilherme Lima 13/mai Suco de laranja natural -  Parabéns Guilherme!!!  (bolo à escolha da criança) - 20 Bananas

Valentina Germano 14/mai Suco de caju (polpa) - bolo de cenoura - uva sem sementes

Bárbara Campos 15/mai Suco de laranja natural - 22 mistos quentes - melão picado ( pedaços grandes)

Gabriel Amaro 16/mai Suco de uva  - 22 pães doce de padaria - 1 queijo frescal grande - 10 laranjas descascadas

Gabriel Neves 17/mai Suco de abacaxi natural -  Bolo - 20 unid de pipocas caseiras

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Gabriela Goulart 20/mai Suco de uva integral - pães de queijo (3x por criança) - abacaxi fatiado

Gabriela Tostes 21/mai Achocolatado caseiro - 2 roscas fatiadas - 1 requeijão - morango

Heitor Moreno 22/mai Suco de abacaxi - mini pizza (2 por criança) - 15 goiabas

Antônia Fróis 23/mai Suco de laranja natural -  Parabéns Antonia!!!  (bolo à escolha da criança) - 20 Bananas

Henrique Nunes 24/mai Limonada caseira - sanduíche natural ( enviar tudo separado) - 20 unid.pipocasRecesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

José Rubens 27/mai Suco de acerola - 22 pães de sal - molho de carne moída - melancia em pedaços

Laura Matos 28/mai Suco de caju - pão batata 45 unid (se for da prado são 22 unid) - 2 crean cheese -  morango

Maísa Pascoal 29/mai Suco de limão com morango - Cooks caseiros (3x por criança) - 20 bananas

Nicole Barreto 30/mai Suco de uva integral - pães de queijo (3x por criança) - milho cozido

Otávio Lages 31/mai Suco de maracujá - 22 mini hamburguer com bife de carne moída assado - 15 peras

Quantidade de suco:  3 Litros

Quantidade de crianças: 17

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

Thais Ribeiro - Infantil 5 D

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 


