
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

CARDÁPIO CMEI - Intolerância à Lactose + Alergia à Proteína do Ovo (restrito) 
13 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2022 

 
 

  LANCHE (8h00)* ALMOÇO (11h30)* LANCHE (13h30)* JANTA (16h00)* 

13/jun 
Chá de ervas e pão 

bisnaguinha 
Arroz, feijão, polenta com carne moída ao 

molho, salada de beterraba 
Banana e maçã picados com aveia 

Farofa de carne moída com trigo para 
quibe, proteína texturizada de soja 
crocante com cenoura ralada + chá 

14/jun 
Café com leite sem 

lactose e pão fatiado 

Arroz, feijão, vaca atolada (bovina com 
mandioca) + refogado de abobrinha com 

cenoura 

Creminho com leite sem lactose de 
abacaxi com creme de leite sem 

lactose 
Mingau de alho com carne bovina 

15/jun Chá com pão sabores 
Arroz, feijão, macarrão sêmola à bolonhesa, 

salada alface 
Arroz doce com leite sem lactose e 

canela 
Polenta com peito de frango ao molho + 

salada de tomate com pepino 

16/jun Feriado! 

17/jun Recesso! 

    

20/jun 
Chá sabores e mini pão de 

cenoura 
Arroz, feijão, macarrão sêmola à bolonhesa + 

cenoura com abobrinha refogados 
Mamão picado com aveia 

Sopa canja com cenoura, batatinha e 
abobrinha 



21/jun 
Café com leite sem 

lactose + pão integral 

Arroz, feijão, carne suína e farofa com 
farinha de mandioca com repolho com 

proteína texturizada de soja 

Vitamina (leite sem lactose) de 
mamão com aveia + biscoito 

rosquinha 

Risoto de carne moída com chuchu 
refogado 

22/06/ 
Chá de ervas e pão 

caseiro fatiado 
Risoto com peito de frango, batata salsa e 

açafrão, feijão carioca + salada 
Mingau (com leite sem lactose)de 

aveia com banana 
Sopa de feijão (macarrão sêmola, 
mandioca, legume, carne suína) 

23/jun 
Leite sem lactose com 
cacau e pão sabores 

Arroz, feijão carioca com estrogonofe bovino 
(com creme de leite sem lactose) + farofa 

colorida de legumes  
Maçã com banana picados 

Creme verde com calabresa (batatinha 
batida com água e couve picada)  

24/jun Chá e pão sabores 
Arroz integral, feijão, sobrecoxa assada com 

batatas e brócolis refogado 
Suco de uva integral com biscoito 

rosquinha 
Sopa de legumes com macarrão sêmola, 

batata salsa, cenoura e carne bovina 

  

27/jun 
Chá sabores e 
bisnaguinha 

Arroz, feijão, polenta com carne moída e 
salada de beterraba 

Mamão picado com aveia Mingau de alho com carne moída 

28/jun 
Café com leite sem 

lactose e pão sabores 

Arroz colorido (legumes com batata) feijão, 
frango refogado  e salada de pepino com 

tomate 

Vitamina (com leite sem lactose) de 
frutas com biscoito rosquinha 

Arroz de forno (arroz com carne moída e 
legumes - assar) 

29/jun 
Chá de ervas e pão 

caseiro fatiado 
Arroz, feijão, carne suína, mandioca e farofa 

de couve 
Abóbora com canela, cravo e leite 

sem lactose 
Sopa de lentilha com calabresa, batata, 

cenoura e couve 

30/jun Chá de ervas com pão Arroz, feijão, sobrecoxa assada com batata, Chá de ervas com biscoito Creme de abóbora com batata e carne 



sabores tomate e cebola + brócolis refogado  amanteigado de coco suína  

01/jul 
Leite sem lactose com 
cacau e pão integral 

Arroz, feijão, quirera com carne suína, 
chuchu refogado e salada de acelga 

Mingau (com leite sem lactose) de 
banana com aveia 

Sopa de frango com macarrão sêmola e 
legumes 

  

04/jul 
Chá de ervas e pão 

bisnaguinha 
Arroz, feijão, macarrão sêmola com 

almôndega e salada de repolho 
Manga picada Quibe assado + chá 

05/jul 
Café com leite sem 

lactose e pão fatiado 
Arroz integral, feijão, carne bovina refogada, 

batata cozida e salada de tomate 

Vitamina (com leite sem lactose) de 
banana com aveia + biscoito 

rosquinha 

Macarrão sêmola* com almôndega + 
salada 

06/jul 
Chá de ervas com pão 

fatiado 
Arroz, feijão, macarrão sêmola com 

sobrecoxa ao molho + salada 
Canjica (com leite sem lactose) com 

canela  
Frango desfiado com pão fatiado + chá 

07/jul 
Leite sem lactose com 
cacau e pão sabores 

Arroz, feijão, mandioca com carne bovina + 
salada 

Mingau (com leite sem lactose) 
com cacau (creme de chocolate) 

Sopa de feijão com macarrão sêmola*, 
carne suína, mandioca e legume 

08/jul 
Leite sem lactose com 

cacau + pão 
Arroz, feijão, sobrecoxa com batata e 

cenoura e salada de couve-flor 
Maçã com banana picada 

Sopa canja (arroz branco) com batata, 
legumes e carne bovina 

  

* Importante: os horários das refeições podem variar de acordo com a rotina da unidade, desde que as alterações não prejudiquem aos alunos 

          Thaísa Maciel Marina C. Nezello Andréia Turkot Haçul 

Nutricionista CRN-8:5803 Nutricionista CRN-1: 14449 Diretora do Dpto.de Alimentação Escolar 

PREFEITURA DE GUARAPUAVA 



 


