
                                                                                                                                                                                                                                      
 
        Nutricionista CRN 8136 

CARDÁPIO I  

OBS.: sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade de sazonalidade das frutas 

 

 

 

 

1ª SEMANA SEGUNDA (05/02) TERÇA (06/02) QUARTA (07/02) QUINTA (08/02) SEXTA (09/02) 
 

LANCHE DA MANHA 
 

Maçã picadinha  
Cuscuz com ovo 

Suco de uva 
 

 
Pera em pedaços 

Sanduíche de queijo 
Suco de acerola 

 

 
Uva verde 

 Tapioca com queijo 
Suco de abacaxi 

 

 
Manga em pedaços 

Macaxeira com ovos 
Suco de maracujá 

 

 
Banana em rodelas 

Bolo de laranja 
Suco de Goiaba 

 
 
 

ALMOÇO 

Saladinha de legumes 
cozidos (cenoura, batata 

e chuchu) 
Fígado acebolado 

Macarrão ao molho de 
tomate 

Feijão carioca 
 

Suco de cajá 

Escondidinho de carne 
com purê de batata 
Arroz com brócolis 

Feijão preto 
 

Suco de manga 
 

Batatinhas em rodelas 
ao forno com orégano 
Coxa e sobrecoxa de 

frango guisada 
Macarrão branco 

Feijão preto 
Suco de maracujá 

 

 
Purezinho de batata 
Franguinho grelhado 

desfiado 
Arroz refogadinho com 

cebola 
Feijão carioca 

Suco de graviola 

Saladinha de alface, 
tomate e milho 

Bolinhos de frango com 
purê de batata  

Arroz com cenoura 
Feijão preto 

Suco de tangerina 
 

 
 

CEIA 

 
Goiaba em rodelas 

Sopa de carne 
Suco de Abacaxi 

 
Mamão picado 

Salgadinho de queijo  
 

Suco de goiaba 
 

 
Maçã picadinha 

Pão de queijo caseiro 
Suco de uva 

 

 
Melancia em cubinhos 
Sanduiche de queijo 

Danone 

 
Uva verde 

Canja 
Suco de maracujá 



                                                                                                                                                                                                                                      
 
        Nutricionista CRN 8136 

CARDÁPIO II  

OBS.: sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade de sazonalidade das frutas 

 

 

 

 

 

 

2ª SEMANA SEGUNDA (12/02) TERÇA (13/02) QUARTA (14/02) QUINTA (15/02) SEXTA (16/02) 
 

LANCHE DA MANHA 
 
 

CARNAVAL 

 

CARNAVAL 

 

CARNAVAL 

Melão em pedaços 

Pão doce 
Suco de goiaba 

Banana amassadinha 
Bolo de laranja 
Suco de acerola 

 
 

ALMOÇO 

 
 

CARNAVAL 

 

CARNAVAL 

 

CARNAVAL 

Legumes cozidos 
(cenoura, beterraba e 

chuchu) 

Carne ao forno 
Arroz com brócolis 

Feijão carioca 
 
 

Suco de tangerina 

Purê de batata 
Carne moída com 

verduras picadinhas 
Macarrão ao molho 
de tomate caseiro 

Feijão preto 
 

Suco de manga 

 
 

CEIA 

 
 

CARNAVAL 

 

CARNAVAL 

 

CARNAVAL 

Pera picadinha 
Cuscuz com ovo 
Suco de melancia 

Melancia em pedaços 
Tapioca de queijo 

Suco de manga 



                                                                                                                                                                                                                                      
 
        Nutricionista CRN 8136 

CARDÁPIO III  

OBS.: sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade de sazonalidade das frutas 

 

 

 

 

3ª SEMANA SEGUNDA (19/02) TERÇA (20/02) QUARTA (21/02) QUINTA (22/02) SEXTA (23/02) 
 
 
 

LANCHE DA MANHA 

 
Banana em rodelas 

Pão doce 
Suco de acerola 

 
Melancia em 

cubinhos 

Salgadinho de queijo 
(caseiro) 

Suco de goiaba 

 
Uva verde  

Macaxeira com ovo 
Suco de Manga 

 
Goiaba em 
pedacinhos 

Bolinho de batata 
recheado com frango 

(ao forno) 
Suco de cajá 

 
 Mamão picadinho 

Cartola 
Suco de uva 

 
 

ALMOÇO 

 
Purê de batata 

Bolinho de peixe com 
legumes 

Arroz com cenoura 
Feijão carioca 

Suco de Abacaxi 

 
Purê de batata 

Bife com legumes 
Macarrão com alho e 

cebola 
Feijão preto 

Suco de Maracujá 

Purê de batata 
Estrogonofe de 

frango 
Arroz com cenoura 

ralada 
Feijão carioca 
Suco de cajá 

Legumes ao forno 
(cenoura, batata e 

chuchu) 
Frango em cubinhos 

ao molho caseiro 
Macarrão branco 

Feijão preto 
Suco de Acerola 

Batata ao forno com 
orégano 

Feijoadinha saudável 
(sem porco) 

Arroz Branco 
Farofa de ovos 
Suco de manga 

 
 

CEIA 

Mamão picadinho 
Sopa de carne 

Suco de tangerina 
 

Goiaba em pedaços 
Cuscuz com ovo 
Suco de manga 

Melancia picadinha 
Bolo de banana 

Suco de Abacaxi 
 

Maçã em tirinhas 
Pão de queijo 

Suco de goiaba 

Bagos de laranja 
Tapioca de queijo 

Suco de uva 



                                                                                                                                                                                                                                      
 
        Nutricionista CRN 8136 

CARDÁPIO IV  

OBS.: sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade de sazonalidade das frutas 

 

4ª SEMANA SEGUNDA (26/02) TERÇA (27/02) QUARTA (28/02) QUINTA (01/03) SEXTA (02/03) 
 
 
 

LANCHE DA MANHA 

 
Uva verde 

 

Cuscuz com requeijão 
Suco de acerola 

 
  Maçã em tirinhas 
Tapioca de queijo 

Suco de uva 

 
Mamão em pedaços 

Pão de queijo 
Suco de Tangerina 

 
Bagos de laranja  

Torrada 
Suco de Maracujá 

 
 Melão em cubinhos 

Bolo formigueiro 
Suco de abacaxi  

 
 

ALMOÇO 

Alface, tomate e 
pepino picadinhos 

Bife ao molho 
Macarrão com cebola 

Feijão carioca 
 

Suco de Tangerina 

Purê de batata 
Rocambole de carne 

moída 
Arroz com cenoura 

Feijão preto 
 

Suco de maracujá 

Vinagrete 
Isca de fígado 

acebolada 
Macarrão ao molho 

de tomate 
Feijão carioca 

 

Suco de melancia 

Purê de batata 
Coxa e sobrecoxa de 
frango ao forno com 

legumes (Batata, 
cenoura e chuchu) 
Arroz com brócolis 

Feijão preto 
Suco de manga 

Salada 
Escondidinho de 

carne moída 
Arroz branco 
Feijão carioca 

 

Suco de Uva 

 
 

CEIA 

Abacaxi em rodelas 
Sanduiche de queijo 

Suco de goiaba 

Banana em rodelas 
macaxeira com carne 

moida 
Suco de maracujá 

Bagos de laranja 
Inhame com ovo frito  

Suco de uva 

Uva verde 
Canja 

Suco de manga 

Manga em tirinhas 
Cuscuz com ovo 
Suco de melancia 

 


