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03/ago Pão caseiro com queijo e chá
Arroz, feijão, macarrão parafuso com carne bovina ao molho, 

e salada de acelga

Nhoque com carne moída ao molho. Sobremesa: 

maçã

04/ago
 Pão sabores com margarina e café 

com leite

Arroz, feijão, polenta com almondega ao molho e couve 

refogada
Mingau de aveia com banana e canela
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27/jul
Pão caseiro com queijo e café com 

leite 

 Arroz Integral, feijão, quirera com carne bovina ao molho, 

brócolis refogado
Quibe + suco polpa

28/jul
Pão de leite com patê de atum e 

suco de uva 

Arroz, feijão carioca, sobrecoxa assada com batata e couve 

refogada
Arroz doce com cravo e canela

Pão com ovos mexidos e chá

26/jul
Pão integral com margarina e café 

com leite

Arroz, feijão, estrogonofe de frango, batata assada e salada 

de cenoura
Bebida Láctea com mamão e aveia 

25/jul Biscoito rosquinha e chá
Arroz, feijão, polenta com carne moída ao molho e abobrinha 

refogada

29/jul EDUCASHOW

01/ago Biscoito de gergelim e chá Risoto de carne moída, feijão, salada de abobrinha Escondidinho de batata com frango e queijo

02/ago
 Pão de leite com patê de frango e 

suco de uva

Arroz, feijão, carne suína com mandioca e salada de 

beterraba

Vitamina de frutas (banana e mamão) e biscoito 

rosquinha
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12/ago
Pão cenourinha com ovo e café com 

leite

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

salada de couve-flor

10/ago Pão caseiro com queijo e chá
Arroz, feijão, estrogonofe de carne bovina, batata assada e 

salada de repolho

Sopa de feijão com macarrão letrinha e calabresa 

(com couve-flor e cenoura)

11/ago Bolo de chocolate e leite com cacau Arroz, feijão, quirera com carne suína e chuchu refogado Creme de cacau 

05/ago Bolo de cenoura e leite com cacau
Arroz, feijão, purê  de batata com peito de frango ao molho, 

salada de couve-flor

08/ago Pão de leite com margarina e chá

Arroz, feijão, nhoque com almondega ao molho, e brócolis 

refogado

Sanduíche natural com peito de frango desfiado, 

creme de leite, cenoura ralada, alface e tomate)

09/ago
Pão integral com patê de presunto* 

e café com leite

Bebida Láctea, laranja e banana picadas, biscoito 

gergelim

Arroz, feijão, macarrão talharim integral com carne moída ao 

molho e salada de cenoura
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*Patê de presunto
100 g de presunto cortado em cubos
50 g de queijo ricota
6 colheres de maionese caseira
Temperos à gosto (alho, cebola e salsa)
Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea




