
27/jun seg Farofa de ovos e salada de tomate com orégano

28/jun ter
Arroz carreteiro com carne bovina, batata e cenoura, feijão e 

salada de beterraba

29/jun qua Polenta com almôndega ao molho e salada de alface

30/jun qui Pão com banana caramelizada e chá

01/jul sex Sopa de frango com macarrão e legumes. Sobremesa: maçã

04/jul seg Nhoque com carne moída ao molho e salada de repolho. 

05/jul ter Bebida láctea coco com mamão picado e biscoito 

06/jul qua Risoito de frango com seleta de legumes, feijão. Maçã

07/jul qui Arroz, farofa de carne moída com trigo para quibe e salada de tomate

08/jul sex Mandioca com carne bovina e salada de beterraba

11/jul seg RECESSO

12/jul ter RECESSO

13/jul qua RECESSO

14/jul qui RECESSO

15/jul sex RECESSO

18/jul seg RECESSO

19/jul ter RECESSO

20/jul qua RECESSO

21/jul qui RECESSO

22/jul sex RECESSO

25/jul seg Macarrão com molho de carne moída e salada de beterraba

26/jul ter Arroz, feijão carioca, carne picada com batata e tomate

27/jul qua Quirera com carne suína e couve refogada. Sobremesa: maçã

28/jul qui Canjica com leite e creme de leite, cravo e canela

29/jul sex Tutu de feijão e laranja picada

01/ago seg Polenta com carne moída ao molho e saladade cenoura

02/ago ter Arroz, filé de tilápia ao molho com batata e salada de repolho

03/ago qua Pão com ovos mexidos e chá. Sobremesa: maçã

04/ago qui Bebida láctea sabor coco e banana picada/ biscoito

05/ago sex Nhoque de soja ao molho com almôndega e salada de escarola
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CARDÁPIO ESCOLAS MUNICIPAIS 6

27 DE JUNHO A 05 DE AGOSTO DE 2022

Valor nutricional 
médio dos cardápios

353 kcal
51 g de carboidrato

14 g de proteína
12 g de lipídeo




