
 

 
      PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 

 

                   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

                    PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

CARDÁPIO ESCOLAS MUNICIPAIS 4 

30 DE MAIO A 24 DE JUNHO DE 2022 
Alergia a corantes 

 30/mai seg Farofa de carne moída com trigo para quibe, arroz e salada de repolho 

31/mai ter Polenta com frango (sem tomate e/ou extrato) e salada de beterraba 

  qua Arroz, tutu de lentilha com carne suína e salada de escarola 

02/jun qui Arroz doce com coco e creme de leite. Sobremesa: maçã 

03/jun sex Polenta com carne moída ao molho (sem tomate e/ou extrato), feijão e salada de couve-flor 

  

06/jun seg Macarrão com sardinha/atum ao molho (sem tomate e/ou extrato) e salada de acelga 

07/jun ter Tutu de feijão e chá 

08/jun qua Sopa canja, com frango, batata e abobrinha 

09/jun qui Leite com cacau e biscoito. Sobremesa fruta 

10/jun sex Arroz integral , feijão, mandioca com carne bovina e salada de alface 

  

13/jun seg Farofa de ovos e salada de abobrinha com orégano 

14/jun ter Sopa de feijão, com macarrão, batata e abobrinha 

15/jun qua Biscoito e suco de uva. Maçã 

16/jun qui Corpus Christi 

17/jun sex Recesso 

  

20/jun seg Macarrão com carne moída ao molho (sem tomate e/ou extrato) e salada de repolho  

21/jun ter Arroz carreteiro com carne bovina, batata, feijão carioca e salada de beterraba 

22/jun qua Sanduíche de frango (com pão de leite, maionese, frango e alface) e suco de uva 

23/jun qui 
Bebida láctea sabor coco com mamão picado e aveia e biscoito (servir somente a bebida de coco, outros 

sabores tem corante) 

24/jun sex Porco atolado (mandioca com carne suína), feijão e salada de escarola 

      

NÃO SERVIR TOMATE. NÃO UTILIZAR EXTRATO DE TOMATE OU BEBIDAS COM CORANTES 
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        CRN-8-3095                                                                       Port. 406/2021                RG 6.149.081-7 

      
 

                    Marina Nezello 

 
         Nutricionista CRN-1: 14449 


