
 

                                                                        

      

1ª e 3ª semana 2ₒ FEIRA 3ₒ FEIRA 4ₒ FEIRA 5ₒ FEIRA 6ₒ FEIRA 
Café da manhã Pão  Francês com 

manteiga + Café com 
leite 

Biscoito salgado  + Leite 
com achocolatado 

Pão de forma com 
requeijão + Café com leite 

Bolo + Leite com 
achocolatado 

Ovos mexidos + suco de 
laranja 

Almoço Arroz + Feijão  
+Hambúrguer+ 

Salada de tomate 

Arroz  
Strogonoff de frango 

  Com batata palha 
 

Arroz + Feijão  + 
Bife a rolê 

Batatas coradas 

Arroz + Feijão  + 
Peixe a milanesa 

Legumes na manteiga 

Arroz + Feijão 
Almôndegas de frango ao 

sugo 
Salada de beterraba 

Lanche da Tarde Pão tipo bisnaguinha 
com  requeijão+ Suco 

Torta de frios + Suco Bolo + Suco Rosquinhas + Suco+ 
gelatina 

Queijo quente + suco 

Jantar Arroz + Feijão  +  
Tirinhas de carne ao 

próprio molho 
Com ervilha 

 

 Arroz + Feijão 
Cubinhos de frango com 

batata  

Arroz  + Feijão  +  
Omelete de queijo com 

legumes 

Arroz + Feijão  + 
Frango xadrez 

Macarronada com molho 
turbinado com frango 

desfiado 
 

2ª e 4ª semana      

Café da manhã Bolacha salgada + Leite 
com achocolatado 

Pão de forma com 
manteiga + Leite com 

achocolatado 

Pão de leite com requeijão 
+ Café com leite 

Bolo + Leite com 
achocolatado 

Salada de frutas 

Almoço Arroz + Feijão 
Tirinhas de frango a 

milanesa assada 
Creme de milho 

  

Arroz + Feijão   +  
Bife grelhado 

Purê de mandioquinha 
 

Arroz + Feijoada Kids 
Couve refogada 

Farofa 

Arroz + Feijão   
Picadinho de carne com 

batatas 

Arroz + Feijão   
 carne moída+ 

milho  refogado 

Lanche da Tarde Pão de leite  com 
requeijão  + Suco 

Mistinho + suco Bolo + Suco Pizza de pão de forma+ 
Suco 

Pão de queijo + Suco 

Jantar Arroz + Feijão  + frango 
com tomate e cebola 

 
 

Arroz + strogonoff de 
carne+ batata palha 

 

Risoto de frango 
 

Arroz + Feijão  + Isca de 
frango 
Farofa 

 

Macarronada com molho 
de tomate turbinado e 

carne moída 
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