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13/jun
Biscoito rosquinha de chocolate com 

chá

Arroz, feijão, macarrão com carne moída ao molho e salada 

de beterraba

17/jun Recesso

20/jun Biscoito levíssimo e chá 
Arroz, feijão carioca, carne suína e farofa de repolho 

(FARINHA DE MANDIOCA)

Creme de mandioca (mandioca cozida batida com a 

água do cozimento) com calabresa e brócolis 

refogados

21/jun
Pão integral com ovo e café com 

leite
Arroz, feijão, quibe assado e abobrinha refogada com chuchu Bebida Láctea com mamão e aveia 

Farofa de ovos com suco de uva

Corpus Christi

14/jun
Pão integral com margarina e café 

com leite

Arroz, feijão, vaca atolada (mandioca com carne bovina) e 

salada de abobrinha com cenoura
Arroz doce com cravo e canela

15/jun
Pão caseiro com doce cremoso de 

uva e leite com cacau
Arroz, feijão, macarrão à bolonhesa e salada de alface

Polenta com peito de frango ao molho e salada de 

chuchu

16/jun
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22/jun
Pão caseiro com margarina e café 

com leite

Arroz, feijão, carne bovina regofada, purê de batata salsa e 

salada de tomate com pepino

Sanduíche natural (pão com frango desfiado, creme 

de leite, cenoura ralada e tomate)

23/jun Pão sabores com patê de atum e chá
Arroz, feijão, macarrão ao molho com sobrecoxa de frango  e 

couve refogada
Mingau de aveia com banana e canela

24/jun Pão cenourinha e leite com cacau
Arroz, feijão, polenta, carne moida ao molho e salada de 

cenoura com brócolis
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01/jul
Pão cenourinha com margarina e 

café com leite

Arroz, feijão, nhoque ao molho com peito de frango e couve 

refogada

04/jul Biscoito rosquinha com Suco de uva
Arroz, feijão, sobrecoxa assada com batata e batata doce, 

salada de tomate e cenoura

Nhoque ao molho com almondegas e salada de 

chuchu

05/jul
Pão integral com ovo e chá

Arroz, feijão, quibebe de abóbora com carne suína  repolho 

refogado

Salada de frutas (com as frutas disponíveis) com aveia 

e bebida láctea

06/jul
Pão caseiro com doce cremoso de 

uva e suco (polpa)

Arroz de forno com carne moída e queijo, feijão e salada de 

cenoura

Farofa de ovos (usar farinha de mandioca também) e 

chá

08/jul
Pão cenourinha com patê de frango 

e chá
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27/jun Biscoito de polvilho e chá
Arroz, feijão, estrogonofe de frango, batata assada e salada 

de pepino

Vitamina de frutas (banana e mamão) com aveia e 

biscoito rosquinha

28/jun
Pão integral com margarina e café 

com leite

Arroz, feijão, quibebe de mandioca com carne suína e salada 

de beterraba

Creme verde (batata cozida batida com a água do 

cozimento) com couve e carne bovina

Risoto de calabresa e salada de tomate com cenoura

29/jun
Pão caseiro com patê de atum e suco 

(polpa)

Risoto de carne bovina, feijão, mandioca cozida e salada de 

acelga
Canjica com creme de leite, com cravo e canela

07/jul
Pão sabores com margarina e café 

com leite

Arroz, feijão, carne bovina com quirera e salada de couve-

flor
Arroz doce com creme de leite, com cravo e canela

30/jun
Pão sabores com queijo e orégano 

(gratinar no forno) e chá

Arroz, feijão, macarrão ao molho com almondegas, brócolis 

refogado
Escondidinho de batata com carne moída
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