
CARDÁPIO

Março 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ALICE OLIVEIRA 02/mar Limonada, broa de milho (1 tabuleiro grande ou 3 redondos), 12 maçãs.

ALICE SOARES 03/mar Suco de maracujá, pão de sal (20), 2 pts de cream cheese, 3 cxs de uva sem semente.

BENÍCIO 04/mar Suco de uva, quibe assado (1 tabuleiro grande), pipoca (16 saquinhos).

CLARA 05/mar
Suco de caju (polpa), bolo de laranja (tabuleiro "G"), ovinhos de codorna (2 por criança, cozidos e descascados), 

16 bananas.

FRANCISCO 06/mar Torta de liquidificador c/ recheio de frango, suco de laranja c/ cenoura (coado), 10 maçãs.

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

DANIEL 09/mar Suco de abacaxi, pão de queijo (3 por criança), pipoca caseira (16 saquinhos)

GIOVANA 10/mar Pastel assado( 3p/ cr.), suco de maracujá, 10 milhos cozidos partido ao meio.

ISA 11/mar Suco de laranja, 2 roscas fatiadas, patê de frango, cenourinhas baby (2 p/ criança),  6 maças e 10 bananas .

KALEB 12/mar Suco de acerola, pão batata (22), 1 requeijão 500g, 10 ameixas e 6 maçãs.

LUCCA 13/mar Suco de uva, pão de sal (20), molho de carne moída, 10 maçãs e 3 goiabas.

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

LUIZA 16/mar Suco de morango e beterraba, torta de frango de liquidificador (1 tabuleiro "G"), abacaxi em fatias e mel.

MARIA VITÓRIA 17/mar
Suco de maracujá, bolo de banana (1 tabuleiro "G" ou 3 redondos),  10 ovos cozidos e descascados, 6 kiwis e 8 

maçãs.

MATHEUS 18/mar Suco de caju (polpa), quibe assado (1 tabuleiro "G"), 6 maçãs e 10 bananas.

THEO 19/mar
Suco de laranja, 5 pcts de biscoito de maisena (1 s/ lactose), 2 pts de creme de ricota, cenourinhas baby (2 por 

criança), 10 milhos cozidos partido ao meio.

VITOR 20/mar Suco de abacaxi, pão doce (20), 1 queijo minas, gelatina de morango (16 potinhos).

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ALICE MARQUES 23/mar Suco de uva, bolo de cenoura (1 tabuleiro "G" ou 3 redondos), mamão picado e 9 maçãs.

ALICE OLIVEIRA 24/mar Suco de maracujá, 4 pcts de torradas de pão de sal (s/ manteiga), patê de frango,  pipoca (16 saquinhos).

ALICE SOARES 25/mar
Suco de laranja c/ cenoura (coado), sanduíche natural (enviar tudo separado), 

10 bananas e 1 cx de uva sem semente

BENÍCIO 26/mar Suco de acerola, broa de milho (1 tabuleiro "G" ou 3 redondos), 9 ameixas e 9 peras.

CLARA 27/mar Suco de caju, pão de queijo (3 por criança), salada de fruta.

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

DANIEL 30/mar Suco de goiaba, 20 pães de sal, 1 queijo minas, tomatinho cereja (2 por criança), 3cx de uva s/ semente.

FRANCISCO 31/mar Limonada, 2 roscas fatiadas, 2 pts de creme de ricota, pipoca caseira (16 saquinhos)

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

Bárbara Nepimuceno Fraga / Infantil 4 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. 5) Não trazer o suco de UVA em garrafas de vidro. 

Quantidade de suco: 3 Litros

Quantidade de crianças: 16

Lanche Coletivo


