
 

 
 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

CARDÁPIO CMEI - Intolerância à Lactose 
18 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2022 

 
 

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

18/jul Chá com biscoito  
Arroz, feijão, macarrão talharim com peito 

de frango ao molho 
Suco de uva ou chá + rosquinha 

polvilho 

Estrogonofe (com creme de leite 
sem lactose) de peito de frango 

com arroz 

19/jul 
Chá de ervas e mini pão 

cenoura 
Arroz, feijão, polenta com carne moída ao 

molho, couve refogada 
Banana e maçã picadinhos com 

aveia 

Farofa de carne moída com trigo 
para quibe com cenoura ralada + 

chá 

20/jul 
Café com leite sem lactose 

com pão sabores 
Arroz , feijão, quirera com carne de porco 

refogado de acelga 
Vitamina (com leite sem lactose) de 

banana com biscoito salgado 

Polenta com peito de frango ao 
molho + salada de tomate com 

pepino 

21/jul 
Leite sem lactose com cacau  

e pão sabores 
Arroz colorido, feijão carioca, peito  

de frango ao molho + legume 
Arroz doce (com leite sem  

lactose) com canela 
Sopa de feijão com macarrão  

parafuso, carne suína e mandioca 

22/jul Chá e bolo de fubá 
Arroz, feijão, farofa de legumes  

com repolho e sobrecoxa refogada 
Bolo de fubá + chá 

Sopa de legumes com macarrão  
letrinha e carne bovina  

          



25/jul Chá sabores e bisnaguinha 
Arroz, nhoque com carne moída + cenoura 

com abobrinha refogados 
Maçã com mamão picados 

Sopa canja com cenoura, batatinha 
e abobrinha 

26/jul 
Café com leite sem lactose + 
pão integral com margarina 

Risoto com peito de frango, batata, cenoura 
e açafrão, feijão carioca + salada 

Leite sem lactose batido com fruta 
com mamão picado 

Quibe assado com arroz e salada 
de tomate 

27/07/2022 
Chá de ervas e pão caseiro 

fatiado 

Arroz, macarrão talharim integral com 
estrogonofe (com creme de leite sem 

lactose) bovino + legumes 

Mingau (com leite sem lactose) de 
aveia com banana 

Quirera com carne suína, feijão e 
couve refogada 

28/jul 
Leite sem lactose com cacau + 
bolo de banana com granola 

Arroz, feijão, quirera com carne de porco + 
salada  

Leite sem lactose com cacau + bolo 
de banana com granola 

Sopa de lentilha com calabresa, 
batata, cenoura e couve 

  

29/jul EDUCASHOW 

  
 
 
 

01/ago Chá sabores e bisnaguinha 
Arroz, feijão,polenta com carne moída e 

salada de beterraba 
Mamão picado com aveia Mingau de alho com ovos 

02/ago 
Café com leite sem lactose e 

pão sabores 

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

com tomate 

Vitamina (com leite sem lactose) de 
mamão com biscoito polvilho 

Suflê de legumes* com arroz e 
carne moída 



03/ago 
Chá de ervas e pão caseiro 

fatiado com margarina 
Arroz, feijão, carne suína, mandioca e farofa 

de couve 
Creminho (com leite sem lactose) 

de maça (maça cozida com canela) 
Sopa de lentilha com calabresa, 

batata, cenoura e couve 

04/ago Chá de ervas com pão sabores 
Arroz, feijão, sobrecoxa assada com batata, 

tomate e cebola + brócolis refogado  
Doce de banana sem açúcar* 

Escondidinho de batata com 
recheio de frango ao molho com 

legumes picados 

05/ago 
Leite sem lactose com cacau e 

pão integral 
Arroz, feijão, quirera com carne suína, 
chuchu refogado e salada de couve flor 

Creme (com leite sem lactose) de 
chocolate (cacau)  

Sopa de frango com macarrão 
letrinha e legumes 

  

08/ago 
Chá de ervas e pão 

bisnaguinha 
Arroz, feijão, nhoque com almôndega + 

acelga refogada 
Laranja picada Polenta com carne moída + salada 

09/ago 
Café com leite sem lactose e 
pão fatiado com margarina 

Arroz integral, feijão, carne bovina refogada, 
purê de batata e salada de tomate 

Iogurte sem lactose + rosquinha 
Nhoque com almôndega + chuchu 

com cenoura 

10/ago Chá de ervas com pão fatiado 
Arroz, feijão, macarrão talharim integral 

com sobrecoxa ao molho + salada de 
repolho 

Doce de banana sem açúcar* 
Ovos mexidos com açafrão e 
orégano + pão fatiado + chá 

11/ago 
Leite sem lactose com cacau e 

pão sabores 
Arroz, feijão, mandioca com carne bovina + 

chuchu refogado 
Creminho (com leite sem lactose) 

de maçã (maçã cozida com canela) 
Sopa creme de mandioca com 

carne bovina 

12/ago Chá com bolo de cenoura 
Arroz, feijão, sobrecoxa com batata e 

cenoura e salada de couve-flor 
Chá com bolo de cenoura 

Sopa de feijão com macarrão 
parafuso, carne suína e legume 

  

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