
 

PREFEITURA DE GUARAPUAVA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

CARDÁPIO BERÇÁRIO CMEI - Intolerância à Lactose 

18 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2022 
  MAMADA LANCHE (8h00)* ALMOÇO (11h30)* PÓS ALMOÇO MAMADA JANTA (16h00)* 

18/jul 

LEITE  
SEM 

LACTOSE 

Papinha de biscoito 
rosquinha com leite sem 

lactose 

Arroz, feijão, macarrão com peito de 
frango ao molho 

Chá saborizado 
OU suco de 
laranja OU 
laranja lima 
picadinha 

LEITE  
SEM 

LACTOSE 

Arroz branco com peito de 
frango ao molho 

19/jul Banana amassada 
Polenta com carne moída + cenoura 

cozida amassada 
Arroz branco, feijão, carne 

moída com cenoura amassada 

20/jul 
Maçã raspadinha 

Quirera com carne de porco desfiada, 
feijão + legume amassado 

  

Polenta com frango desfiada ao 
molho + salada de tomate 

picadinho 

21/jul 
Sopa de feijão com mandioca 

amassada e carne suína 
desfiada 

Mingau (com leite sem 
lactose) de aveia com 

banana 

Arroz colorido amassado, feijão, peito 
de frango desfiado 



22/jul 

Creme de amido de milho 
(leite sem lactose, amido de 
milho de milho) com purê 

de maçã 

Arroz, feijão, frango desfiado com 
salada de couve flor picadinha 

Sopa de legumes com 
macarrão letrinha e carne 

bovina desfiada 

      

25/jul 

LEITE  
SEM 

LACTOSE 

Maçã raspadinha 
Arroz, feijão, carne moída, abobrinha 

refogada picadinha 

Chá saborizado 
OU suco de 
laranja OU 
laranja lima 
picadinha 

LEITE  
SEM 

LACTOSE 

Sopa canja com cenoura, 
batatinha e abobrinha 

picadinhos 

26/jul Mamão amassado 
Risoto com peito de frango desfiado, 

batata, cenoura amassadinhos + 
feijão carioca 

Sopa de feijão com batatinha e 
cenoura 

27/jul 
Mingau (com leite sem 
lactose) de aveia com 

canela em pó 

Macarrão com carne bovina desfiada 
ao molho com legume amassado 

Quirera com carne suína 
desfiada, feijão e couve bem 

picadinha 

28/jul Banana amassada 
Quirera com carne suína desfiada, 

feijão e salada picainha 

Sopa de lentilha com batata, 
cenoura e couve bem picadinha 

não colocar calabresa 

29/jul Educashow 



  

01/ago 

LEITE  
SEM 

LACTOSE 

Mamão amassado com 
aveia 

 Polentinha com carne moída com 
salada de beterraba amassada 

Chá saborizado 
OU suco de 
laranja OU 
laranja lima 
picadinha 

LEITE  
SEM 

LACTOSE 

Mingau de alho com ovos 

02/ago 

Creme de amido de milho 
(leite sem lactose, amido de 

milho de milho) com 
mamão amassado 

Arroz colorido amassadinho (legumes 
com batatinha), frango desfiado, 
feijão e salada de tomate picado 

Suflê de Legumes amassados, 
arroz e carne moída 

03/ago 
Mingau (com leite sem 

lactose) de aveia  

Arroz, feijão e mandioca amassados, 
carne suína desfiada com couve 

picadinha 

Sopa de lentilha com batata e 
couve (sem calabresa) 

04/ago Banana amassada  
Arroz, sobrecoxa desfiada, feijão + 

brócolis refogado picadinho 

Batata amassada com frango 
desfiado ao molho com 

legumes picados 

05/ago 
Mingau (com leite sem 
lactose) de aveia com 

banana 

Quirera com carne suína desfiada + 
feijão com salada de chuchu 

picadinho 

Sopa de frango com macarrão 
letrinha e legumes 

  

08/ago 
LEITE  
SEM 

LACTOSE 

Maçã amassada 
Arroz, feijão, carne moída + cenoura 

amassada 

Chá saborizado 
OU suco de 
laranja OU 
laranja lima 
picadinha 

LEITE  
SEM 

LACTOSE 

Polenta com carne moída + 
chuchu refogado 

09/ago Creme de amido de milho Arroz, purê de batata com carne Polenta com carne moída (ou 



 

(leite sem lactose, amido de 
milho de milho) com creme 

de manga 

bovina desfiada ao molho + salada de 
tomate picadinho 

nhoque verificar aceitação) + 
aborinha refogada 

10/ago 
Mingau (com leite sem 
lactose) de aveia com 

canela em pó 

Arroz, feijão, macarrão talharim, 
sobrecoxa desfiada + salada de 

beterraba picadinha 
Mingau de alho com ovos 

11/ago Maçã amassada 
Arroz, feijão, mandioca amassada 

com carne bovina desfiada ao molho 
+ chuchu refogado 

Sopa creme de mandioca com 
carne bovina 

12/ago 

Creme de amido de milho 
(leite sem lactose, amido de 
milho de milho) com purê 

de maçã 

Arroz, batatinha e cenoura 
amassadas, sobrecoxa desfiada, feijão 

+ salada de couve flor 

Sopa de feijão com macarrão 
parafuso carne suína e legumes 

  

* Importante: os alimentos ofertados nas refeições do lanche, almoço e jantar devem ser bem picados e amassados  
quando necessário para facilitar a mastigação. 

OBS.: Atenção aos rótulos dos industrializados.  
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