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

05/dez Chá de ervas e bisnaguinha
Arroz, feijão, macarrão sêmola ao molho de 

carne moída + salada de beterraba 
Laranja picada

08/dez
Chá + bolo de caneca sem 

leite e sem ovo

Arroz com lentilha, carne suína refogada + 

farofa de cenoura com beterraba raladas

Vitamina (com leite vegetal*) de 

banana com mucilon  + bolo de 

caneca sem leite e sem ovo

09/dez

Chá com biscoito rosquinha 

(embalagem vermelha)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARDÁPIO CMEI - ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA + ALERGIA À PROTEÍNA DO OVO

05 a 16 DE DEZEMBRO DE 2022

06/dez
Café com leite vegetal* e 

pão integral

Arroz, feijão, carne suína com mandioca + 

salada de escarola 

Vitamina (com leite vegetal*) de 

banana com mucilon + biscoito 

rosquinha de coco

07/dez Chá de ervas e pão sabores
Arroz, feijão, frango refogado + farofa de 

repolho

Mingau (com leite vegetal*) de 

aveia com canela

FERIADO!

12/dez
Chá de ervas com 

bisnaguinha

Arroz, feijão, macarrão sêmola ao molho de 

carne moída + salada de cenoura 
Laranja picada 

13/dez
Café com leite vegetal* + 

pão sabores

Risoto de frango com seleta de legumes + 

salada de repolho

Mingau (com leite vegetal*) de 

aveia com canela

14/12/2022

Batido (com leite vegetal*) 

de cacau com bolo de 

caneca sem leite e sem ovo

Arroz integral, feijão, carne suína refogada, 

farofa de beterraba com cenoura ralados

Batido (com leite vegetal*) de cacau 

com bolo de caneca sem leite e sem 

ovo

15/dez
Chá + biscoito rosquinha 

(embalagem vermelha)
Refeição livre



16/dez
Chá + biscoito rosquinha 

(embalagem azul)
Refeição livre

Chá com biscoito rosquinha 

(embalagem azul)

Marina C. Nezello

Nutricionista CRN-1: 14449

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

Thaísa Maciel Andréia Turkot Haçul

Nutricionista CRN-8:5803 Diretora do Dpto.de Alimentação Escolar

**Reservar adequadamente a carne pronta do dia anterior ou da refeição anterior.

*Leite vegetal deve ser fornecido pelos pais e/ou responsáveis.



JANTA (16h00)*

Farofa com carne moída com trigo para 

quibe e cenoura ralada+ chá

Sopa de feijão com macarrão sêmola e 

legumes

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARDÁPIO CMEI - ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA + ALERGIA À PROTEÍNA DO OVO

05 a 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Tapioca recheada com carne moída**, 

tomate e orégano + chá

Risoto de frango (com arroz integral, 

sobrecoxa e seleta de legumes)

FERIADO!

Farofa com carne moída com trigo para 

quibe e cenoura ralada+ chá

Tapioca recheada com frango**, tomate 

e orégano + chá

Sopa de feijão com macarrão sêmola e 

legumes

Refeição livre



Refeição livre

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

Andréia Turkot Haçul

Diretora do Dpto.de Alimentação Escolar

**Reservar adequadamente a carne pronta do dia anterior ou da refeição anterior.

*Leite vegetal deve ser fornecido pelos pais e/ou responsáveis.


