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17/nov
Pão caseiro fatiado com margarina e café 

com leite

Arroz, feijão, quirera  com carne suína e couve 

refogada
Torta de carne moída e suco de laranja

18/nov Bolo de cenoura e chá mate

Arroz, feijão carioca, frango assado com legumes 

(batata inglesa, cenoura e brócolis) e salada de 

alface

14/nov

15/nov

Recesso

Proclamação da República

16/nov Biscoito doce e chá sabores
Arroz, feijão, carne moída ao molho, purê de batata 

e salada de repolho com cenoura
Canjica com coco ralado

10/nov
Pão integral fatiado com margarina e chá 

sabores

Arroz, feijão, frango verdinho, farofa de lentilha e 

salada de acelga

Frutas picadas e granola com bebida láctea sabor 

morango

11/nov Bolo de cacau e chá mate
Arroz, feijão, vaca atolada (mandioca com carne 

bovina) e salada com alface

08/nov
Pão sabores fatiado (cenoura) com 

margarina e leite com cacau

Arroz, feijão, carne bovina com batata salsa e 

salada de tomate com escarola

Arroz doce com especiarias (cravo, canela e coco 

ralado)

09/nov
Pão caseiro fatiado  com patê de frango e 

leite com café
Torta de legumes  e chá gelado

Arroz, feijão, carne suína refogada, polenta, 

abobrinha refogada e salada de cenoura

07/nov Biscoito salgado com gergelim e chá mate
Arroz, feijão, carne moída ao molho, macarrão 

parafuso ao alho e óleo e salada de repolho
Virado de feijão e limonada
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25/nov Bolo de fubá e chá mate Arroz, feijão, frango ao molho e salada de alface

28/nov Biscoito doce e chá sabores
Arroz, feijão, carne moída com seleta de legumes e 

salada de repolho

Tutu de feijão com carne suína desfiada e salada 

de acelga

29/nov

Pão sabores fatiado (beterraba) com 

margarina e leite com café

Arroz, feijão, carne bovina com legumes refogada e 

salada de cenoura
Bolo de laranja e chá sabores gelado

30/nov Pão de leite com patê verde e chá mate
Arroz, feijão, quirera com carne suína e couve 

refogada
Torta de legume com carne moída e limonada

02/dez
Bolo de tapioca com coco ralado e chá 

sabores 

Arroz, feijão, carne bovina refogada, macarrão ao 

molho branco e salada de alface

Patrícia Chiconatto Andreia Turkot

23/nov
Pão sabores (beterraba) com patum e leite 

com cacau

Arroz, feijão, estronogoffe  bovino, batata sautê e 

salada de beterraba
Torta de frango com legumes e chá gelado

01/dez
Pão integral fatiado com doce de leite e leite 

com café

Arroz, feijão carioca, frango xadrez e salada de 

tomate com pepino
Mingau de aveia com granola e banana picada

24/nov
Pão integral fatiado com margarina e café 

com leite

Arroz, feijão, carne suína refogada, quibebe e 

salada de acelga

Biscoitopolvilho e bebida láctea sabor salada de 

frutas
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21/nov
Biscoito rosquinha de chocolate e chá 

sabores 

Arroz, feijão, carne moída refogada, polenta 

cremosa e salada de chuchu

Macarronese (atum, creme de leite,seleta de 

legumes e cenoura)

22/nov
Pão caseiro fatiado com margarina e café 

com leite

Risoto de calabresa com acafrão, feijão e salada de 

pepino
Chineque e vitamina de leite com mamão

18/nov Bolo de cenoura e chá mate

Arroz, feijão carioca, frango assado com legumes 

(batata inglesa, cenoura e brócolis) e salada de 

alface



Nutricionista CRN-8:5616 Diretora  Dept. de Alimentação Escolar

Port. 406/2021  RG: 6.149.081-7


