
 

 

      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 

ALTERAÇÃO CONSISTÊNCIA 

 30/mai seg  Arroz bem cozido e carne moída ao molho liquidificada 

31/mai ter Polenta (deixar bem molinha) com frango ao molho liquidificado e beterraba bem cozida 

01/jun qua Arroz bem cozido e caldo de lentilha 

02/jun qui Arroz doce (bem cozido e amassado) e creme de leite. Sobremesa: papinha de maçã 

03/jun sex 
Polenta (deixar bem molinha) com carne moída ao molho liquidificada, caldo de feijão e couve-flor bem cozida 

e amassada 

  

06/jun seg Macarrão cabelinho de anjo ao molho  

07/jun ter Macarrão cabelinho de anjo com caldo de feijão e chá 

08/jun qua Sopa canja, batata e abobrinha bem cozidas e amassadas, e frango liquidificado 

09/jun qui Papa de biscoito com leite e cacau. Banana madura bem amassada 

10/jun sex Arroz bem cozido, caldo de feijão, mandioca bem cozida e amassada com caldo de carne 

  

13/jun seg Ovos mexidos e abobrinha bem cozida e amassada 

14/jun ter 
Caldo de feijão, com macarrão cabelo de anjo, batata e abobrinha bem cozidas e amassadas 

15/jun qua Papa de Biscoito com leite. Papinha de maçã 

16/jun qui Corpus Christi 

17/jun sex Recesso 

  

20/jun seg Macarrão cabelinho de anjo com carne moída ao molho liquidificada 

21/jun ter Arroz bem cozido, batata bem cozida e amassada, caldo de feijão e beterraba bem cozida e amassada 

22/jun qua Papa de pão, ovo mexido e suco de uva 

23/jun qui Bebida láctea com mamão maduro amassado e papa de biscoito 

24/jun sex Porco atolado (mandioca bem cozida e amassada com caldo de carne), caldo de feijão 
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