
CARDÁPIO

Agosto 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

                      MARINA 01/ago Suco de maracujá (natural), 40 pães de queijo, 14 iogurte

MARIA FERNANDA 02/ago Suco de uva (polpa) , biscoito de sal, 01 geléia de morango ou uva, 07 laranjas descascadas04/fev

 MARIA EDUARDA 03/ago Suco de caju (polpa), 02 pcts de rosquinha de coco,07 maçãs07/mar

ULISSES 04/ago Suco de laranja (natural), bolo de cenoura c/ cobertura à parte,  02 caixinha de uva sem semente

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

THÉO 07/ago Achocolatado (natural), pão de sal e 1 requeijão, 07 laranjas descascadas

ALICE 08/ago Suco de caju (polpa), torta de frango , 14 gelatinas

ANNE 09/ago Suco de laranja (natural),  14 pães doce de padaria,16 fatias de presunto, 08 maçãs

                 ARTUR 10/ago Suco de maracujá (natural), pão de sal, 01 requeijão ,  14 bananas e 01 farinha láctea

                     BIANCA 11/ago Suco de uva (polpa), bolo de laranja 14 fatias generosas, 02 caixas de morangos lavados

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

BRENO 14/ago Suco de uva (polpa), 03 pcts de bisnaguinha, 01 requeijão, 01 melão picadinho

                       CAIO 15/ago Suco de caju (polpa), 03 pcts GR de biscoito de polvilho,14 iogurtes e 01 pct de cereal

                  ELISE 16/ago Suco de maracujá (natural), 40 pães de queijo, 14 bananas e 01 farinha láctea

GABRIEL 17/ago Suco de uva (polpa) , biscoito de sal, 01 geléia de morango ou uva , 07 maçãs

LIVIA 18/ago Suco de caju (polpa), pastelzinho assado, 1/2 melância picada 

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MARINA 21/ago Suco de laranja (natural),  14 pães doce de padaria, 01 manteiga, 14 bananas e 01 farinha láctea

MARIA EDUARDA 22/ago Suco de caju (polpa), 02 pcts de rosquinha de coco, 07 maçãs

MARIA FERNANDA 23/ago Achocolatado (natural), bisvoito de nata caseiro,  14 gelatinas

THÉO 24/ago Suco de maracujá (natural), 40 pães de queijo, 02 caixinha de uva sem semente

ESCOLA 25/ago Comemoração do dia de  São José de CalasanzRecesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ULISSES 28/ago Suco de uva (polpa), 03 pcts de bisnaguinha, 1/2 queijo, 01 melão picadinho

ALICE 29/ago Suco de caju (polpa), 03 pcts GR de biscoito de polvilho, 02 caixas de morangos lavados

ANNE 30/ago Suco de uva (polpa), biscoito de nata caseiro, 14 iogurte

ARTUR 31/ago Suco de maracujá (natural),14 misto quente , 07 maçãs 

Quantidade de suco: 4

Quantidade de crianças: 14

Carinho, higiene e cuidado nunca são demais. "Nossas crianças" merecem! Atenciosamente, 

Gracy Cristina Almeida -Maternal 2 "A"

Atenção:  1) O cardápio não deverá ser alterado. 2) Se acontecer algum imprevisto e a criança não puder 

vir no dia do seu lanche, fica por responsabilidade dos pais a troca com outra criança. 3) As frutas deverão 

vir lavadas. 4) O Lanche deverá vir com a criança

Lanche Coletivo 


