
MAMADA LANCHE (8h00)* ALMOÇO (11h30)* PÓS ALMOÇO MAMADA JANTA (16h00)*

10/out Banana amassada
Arroz, feijão, frango desfiado ao 

molho, salada de cenoura

Sopa de legumes com macarrão 

sêmola

Feriado!

Mingau de cereais

Arroz , feijão, quirera com carne suína 

desfiada, couve refogada bem 

picadinha

14/out Laranja picadinha

Arroz, feijão carioca,peito de frango 

desfiado verdinho (brócolis e 

abobrinha picadinhos)

Sopa de legumes com macarrão 

sêmola e carne bovina 

Leite

17/out Mingau de aveia

Arroz, feijão, macarrão sêmola à 

bolonhesa + salada de abobrinha 

picadinha

Chá saborizado 

OU suco de 

laranja OU 

fruta picada

Leite

Mingau de alho com carne moída**

Arroz, feijão, carne bovina desfiada + 

salada de beterraba

Mingau de alho com carne bovina 

desfiada**

12/out FERIADO! FERIADO! FERIADO!

PREFEITURA DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARDÁPIO BERÇÁRIO CMEI - ALERGIA A PROTEÍNA DO OVO
10 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2022

Chá saborizado 

OU suco de 

laranja OU 

fruta picada

Leite

11/out Maçã raspadinha

13/out
Polenta com carne moída ao molho + 

abobrinha picadinha refogada



24/out Pêra raspadinha/picadinha

Arroz, feijão, polenta com carne 

moída ao molho e abobrinha 

refogada

Sopa de feijão com macarrão sêmola, 

batata e cenoura

27/out Banana amassada 

Arroz, feijão, sobrecoxa assada 

desfiada com batata e tomate + 

brócolis refogado - tudo bem 

picadinho

Arroz, creme de milho com peito de 

frango desfiado

Arroz, feijão, carne bovina desfiada + 

salada de cenoura

Sopa de legumes com macarrão 

sêmola

Arroz, feijão carioca, creme de milho 

e peito de frango desfiado + salada de 

cenoura

Arroz de forno com carne moída, 

ervilha, cenoura e tomate

26/out Mingau de aveia 
Arroz, lentilha, carne suína desfiada, 

mandioca amassada

Arroz com lentilha e carne suína 

desfiada** + salada de tomate

21/out Banana amassada

Arroz, feijão, quirera com carne suína 

desfiada + couve refogada bem 

picadinha

sopa de feijão com macarrão parafuso 

integral  batata, e cenoura - tudo bem 

picadinho

Leite

Chá saborizado 

OU suco de 

laranja OU 

fruta picada

Leite

25/out Mingau de cereais

Leite19/out Banana amassada

Arroz colorido (cenoura, brócolis e 

batata) feijão carioca, frango 

refogado desfiado

Risoto de frango com seleta de 

legumes (arroz branco)

20/out Pêra raspadinha

Arroz, feijão, polenta com sobrecoxa 

desfiada ao molho + salada de couve 

flor picadinha

Sobrecoxa desfiada** com pão 

picadinho + chá

Chá saborizado 

OU suco de 

laranja OU 

fruta picada

Leite

18/out Papinha de bolacha



28/out FERIADO! FERIADO! FERIADO!

31/out Maçã raspadinha

Arroz, feijão, carne moída com batata 

e cenoura + acelga refogada - tudo 

em picadinho

Polenta com carne moída + salada de 

tomate picadinho

04/nov Laranja picada
Arroz, feijão, quirera com carne suína 

desfiada e acelga refogada picadinha

Sopa de feijão com macarrão parafuso 

integral, carne suína desfiada e 

legumes - tudo bem picadinho

Marina C Nezello

Nutricionista CRN-1: 14449

**As carnes deverão ser conservadas devidamente da refeição anterior para substituição dos Ovos.
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Nutricionista CRN-8:5803 Diretora do Dpto.de Alimentação Escolar

03/nov Maçã amassada

Arroz, macarrão sêmola ao molho 

com frango desfiado + salada de 

brócolis picadinho

Sopa de legumes com macarrão 

sêmola

* Importante: os alimentos ofertados nas refeições do lanche, almoço e jantar devem ser bem picados, amassados apena

quando for necessário para facilitar a mastigação.

Arroz integral, feijão carioca, 

estrogonofe de frango desfiado com 

salada de chuchu com cenoura 

picadinhos

Mingau de alho com frango 

desfiado**

02/nov FERIADO! FERIADO! FERIADO!

27/out Banana amassada 

Arroz, feijão, sobrecoxa assada 

desfiada com batata e tomate + 

brócolis refogado - tudo bem 

picadinho

Arroz, creme de milho com peito de 

frango desfiado

Leite

Chá saborizado 

OU suco de 

laranja OU 

fruta picada

Leite

01/nov Pêra picada

Leite

Chá saborizado 

OU suco de 

laranja OU 

fruta picada

Leite




