
               CARDÁPIO INTEGRAL – INFANTIL 3, 4 e 5 – SETEMBRO / 2019 

 Segunda / 02 Terça / 03 Quarta / 04 Quinta / 05 Sexta / 06 

Lanche 
da 

Manhã 

Mini pão francês com 
requeijão 

Suco natural de uva 
Maçã 

Bolo de banana 
Chá morninho de erva 

cidreira 
Morango  

 

Mini pão de batata 
Suco natural de maracujá e 

manga 
Pêra  

Torta salgada de milho verde 
Suco natural de morango 

Banana 

Mini pão de cenoura com 
requeijão 

Suco natural de laranja 
Mamão 

Almoço 

Salada: alface e beterraba 
Arroz  

Feijão preto 
Bife à milanesa de forno 
Jardineira de legumes na 

manteiga 
Sobremesa: pêra 

Salada: acelga e tomate  
Arroz integral 

Feijão carioquinha 
Carne moída refogada 

Espinafre com ovos 
Sobremesa: mamão 

Salada: cenoura ralada e 
rúcula 

Arroz integral 
Feijão preto 

Peixe empanado  
Purê de batatas 
Milho ensopado 
Sobremesa: uva 

Salada: alface e tomatinhos 
cereja 
Arroz  

Feijão preto 
Frango assado 

Mandioca na manteiga 
Sobremesa: maçã 

Salada: alface e pepino 
Macarrão colorido na 

manteiga  
Almôndegas de carne ao 

molho sugo 
Brócolis ao bafo 

Sobremesa: creme de 
abacate 

Lanche 
da 

Tarde 

Bebida lactea de frutas 
Torradinhas com manteiga, 

queijo e tomate 
Suco natural de abacaxi  

 

Pão de aveia com queijo 
Leite com achocolatado ou  
Suco natural de morango 

Manga  

Bolo de cenoura 
Suco natural de uva 

Banana 

Nega Maluca do Faz  
Espiga de milho cozida 
Suco natural de laranja 

Mini pizza de mussarela  
Suco natural de maracujá e 

manga 
Morango 

Hora do 
Caldinho 

Banana e mamão 
Caldinho de frango com 
macarrão de letrinhas  

Caldinho de legumes Maçã e morango 
Caldinho de feijão com 

cabelinho de anjo 

 Segunda / 09 Terça / 10 Quarta / 11 Quinta / 12 Sexta / 13 

Lanche 
da 

Manhã 

Mini pão de leite com queijo 
Suco natural de abacaxi 

Banana  
 

Bolo de laranja 
Chá morninho de capim 

limão  
Manga  

 

Yakult 
Bolinho de polvilho 

Suco natural de maracujá e 
manga 

Uva  

Pão integral com requeijão 
Suco natural de uva 

Pêra 

Mini pastelzinho assado de 
carne 

Suco natural de mamão com 
laranja 

Morango 

Almoço 

Salada: alface e cenoura 
ralada 
Arroz 

Feijão carioquinha 
Carne moída refogada 
Abobrinha à pizzaiolo 

Sobremesa: pêra 
 

Saladas: pepino e alface 
roxa 
Arroz 

Feijão preto 
Filé de frango à milanesa 

de forno 
Couve flor ao bafo 

Sobremesa: mamão 

Salada: vagem e ovos 
cozidos 

Arroz integral 
Feijão carioquinha 
Maminha assada  

Farofinha de cenoura 
Sobremesa: morango 

 

Salada: repolho e beterraba 
Arroz 

Feijão preto 
Tirinhas de frango grelhadas 

Suflê de chuchu 
Sobremesa: banana 

Salada: alface e tomatinhos 
cereja 
Arroz  

Lasanha à bolonhesa 
Brócolis ao bafo 

Sobremesa: maçã 

Lanche 
da 

Tarde 

Bebida láctea de frutas 
Pão de queijo 

Suco natural de uva 

Bauru (pão francês com 
queijo, peito de peru, 

tomate e orégano) 
Leite com achocolatado ou 

suco natural de manga 
Banana 

Hamburguinho assado de 
frango com alface e 

tomatinhos 
Suco natural de maracujá 

Pera  
 

Nega Maluca do Faz  
Cenoura baby e brócolis 
Suco natural de laranja 

Pão de leite com manteiga, 
queijo e orégano (aquecido 

no forno) 
Suco natural de abacaxi 

Maçã 

Hora do 
Caldinho 

Maçã e morango Caldinho de canja Maçã e banana Vitamina de frutas 
Caldinho de feijão com 

macarrãozinho de bichinhos 

 Segunda / 16 Terça / 17 Quarta / 18 Quinta / 19 Sexta / 20 

Lanche 
da 

Manhã 

Pão de cenoura com 
requeijão 

Suco natural de abacaxi 
Mamão 

Bolo inglês 
Chá morninho de erva 

cidreira 
Banana 

Pão de aveia com queijo 
quente e orégano 

Suco natural de uva 
Maçã 

Mini quibe assado  
Suco natural de maracujá 

Morango 

Pão de queijo do Faz 
Cookie integral de cacau 
Suco natural de laranja 

Almoço 

Salada: acelga e tomate  
Arroz 

Feijão preto 
Cubinhos de frango 

ensopados 
Polenta cremosa 

Sobremesa: banana 

Salada: pepino e cenoura 
ralada 
Arroz  

Feijão carioquinha 
Maminha assada 

Bolinho de arroz com 
espinafre 

Couve flor ao bafo 
Sobremesa: uva 

Salada: repolho e tomate 
cereja 
Arroz  

Feijão preto 
Peixe empanado 
Purê de batatas 
Milho ensopado 

Sobremesa: pêra 

Salada: alface e beterraba 
Arroz 

Feijão preto 
Tirinhas de carne grelhadas 
Couve manteiga refogada 
Sobremesa: mousse de 

maracujá 
 

Saladas: rúcula e brócolis 
Arroz 

Macarrão parafuso colorido 
Polpetas ao sugo 
Legumes sautée 

Sobremesa: maçã 

Lanche 
da 

Tarde 

Bebida láctea de frutas 
Torradinhas com requeijão 
Suco natural de maracujá 

Misto quente 
Leite com achocolatado ou  

suco natural de uva          
Morango  

Bolo de cenoura 
Suco natural de abacaxi 

Banana  

Nega Maluca do Faz  
Espiga de milho cozida 
Suco natural de laranja 

Mini pizza de frango 
Suco natural de uva 

Mamão                                                                                                                                                                                                              

Hora do 
Caldinho 

Morango e maçã 
Caldinho de feijão com 

cabelinho de anjo 
Pera e uva 

Caldinho de legumes 
 

Caldinho de carne com 
macarrão de letrinhas 

 Segunda / 23 Terça / 24 Quarta / 25 Quinta / 26 Sexta / 27 

Lanche 
da 

Manhã 

Pão de leite com requeijão 
Suco natural de uva 

Maçã  

Bolo formigueiro 
Suco natural de manga 

Ponkan  

Torta salgada de milho verde 
Suco natural de abacaxi 

Mamão 

Mini quibe assado 
Suco natural de morango 

Pera  

Mini pão de batata com 
requeijão 

Suco natural de laranja  
Pera 

Almoço 

Salada: repolho roxo e 
tomate 
Arroz 

Feijão preto 
Quibe assado 

Couve refogada 
Sobremesa: banana 

Salada: couve flor e acelga  
Arroz 

Feijão preto 
Tirinhas de frango 

grelhadas 
Jardineira de legumes 
Sobremesa: mamão 

Salada: alface e tomate 
Arroz integral 

Feijão carioquinha 
Carne de panela 

Bolinho de arroz com 
espinafre 

Sobremesa: mousse de 
chocolate 

Saladas: palitos de cenoura e 
pepino 
Arroz 

Feijão preto 
Frango à milanesa de forno 

Suflê de couve flor 
Sobremesa: morango 

Salada: escarola e beterraba 
Arroz 

Strogonoff de carne 
Batata palha  

Legumes gratinados 
Sobremesa: uva 

Lanche 
da 

Tarde 

Cereal  
Bebida láctea de frutas 

Pão de queijo 
Suco natural de abacaxi 

Pão de milho com 
requeijão 

Leite com achocolatado ou 
Suco natural de maracujá 

Maçã 

Mini sfiha de frango 
Suco natural de morango 

Banana  
 

Nega Maluca do Faz 
Cenoura baby e brócolis 
Suco natural de laranja 

 

Mini pão de batata com 
requeijão 

Suco natural de manga 
Ponkan  

Hora do 
Caldinho 

Caldinho de canja Banana e uva 
 

             Caldinho de feijão Mamão e morango 
Caldinho de carne com 
macarrão de letrinhas 

 Segunda / 30 Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche 
da 

Manhã 

Pão integral com queijo 
quente 

Suco natural de abacaxi 
Maçã 

    

Almoço 

Salada: brócolis e cenoura 
Arroz 

Feijão carioquinha 
Carne moída refogadinha 

Batata à dorê no forno 
Sobremesa: banana 

    

Lanche 
da 

Tarde 

Cereal 
Bebida láctea de frutas 

Torradinhas com queijo e 
tomate 

Suco natural de uva 
 

    

Hora do 
Caldinho 

Caldinho de legumes     
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