
 

 
 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

CARDÁPIO CMEI 
18 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2022 

 
 

  LANCHE (8h00)* ALMOÇO (11h30)* 

18/jul Chá com biscoito de polvilho 
Arroz, mandioca cozida, abobrinha refogada e salada de 

cenoura 

19/jul Chá sabores e biscoito de polvilho Arroz, mandioca cozida, couve-flor e salada de tomate 

20/jul 
Chá de ervas e biscoito de polvilho 

+ maçã 
Mandioca cozida, quibebe de abóbora e salada de 

cenoura 

21/jul 
Chá e biscoito de polvilho 

e pão sabores 
Arroz, mandioca cozida, brócolis refogado e salada de 

couve-flor 

22/jul 
Chá sabores e biscoito de polvilho 

+ Laranja 
Mandioca cozida, farofa de cenoura com farinha de 

mandioca e abobrinha refogada 

      



25/jul Chá sabores e biscoito de polvilho 
Arroz, mandioca cozida, abobrinha refogada e salada de 

cenoura 

26/jul 
Chá de ervas  e biscoito de polvilho 

+ maçã 
Quibebe de mandioca, brócolis e cenoura refogados e 

salada de tomate 

27/07/2022 Chá de ervas e biscoito de polvilho 
Arroz, mandioca cozida, chuchu refogado e salada de 

cenoura 

28/jul 
Chá sabores e biscoito de polvilho 

+ laranja 
Mandioca cozida, quibebe de abóbora e salada de 

tomate 

29/jul 

EDUCASHOW 
 
 
 
 
 
 

  

01/ago Chá sabores e biscoito de polvilho 
Arroz, mandioca cozida, chuchu refogado e salada de 

tomate 

02/ago Chá e biscoito de polvilho + laranja Mandioca cozida, farofa de cenoura e brócolis refogado 



03/ago Chá de ervas e biscoito de polvilho 
Arroz, mandioca cozida,quibebe de abóbora e salada de 

cenoura 

04/ago 
Chá de ervas e biscoito de polvilho 

+ maçã 
Mandioca cozida, abobrinha e chuchu refogados e salada 

de tomate 

05/ago Chá sabores e biscoito de polvilho 
Arroz, mandioca cozida, abobrinha refogada e salada de 

cenoura 

  

08/ago Chá sabores e biscoito de polvilho 
Quibebe de mandioca, brócolis refogado e salada de 

cenoura com tomate 

09/ago Chá e biscoito de polvilho + maçã Arroz, mandioca cozida, couve-flor e salada de tomate 

10/ago Chá de ervas e biscoito de polvilho 
Arroz, mandioca cozida, abobrinha e chuchu refogados e 

salada de cenoura 

11/ago Chá sabores e biscoito de polvilho 
+ laranja 

Mandioca cozida, farofa de cenoura e abobrinha 
refogada 

12/ago 
Arroz, mandioca cozida, brócolis refogado e salada de 

couve-flor 
Chá sabores e biscoito de polvilho 

+ maçã 

  

* Importante: frutas, legumes e carnes devem ser ofertados picadinhos para facilitar a mastigação 



 Thaísa Maciel Marina C. Nezello 

Nutricionista CRN-8:5803 Nutricionista CRN-1: 14449 


