
CARDÁPIO

Fevereiro 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Sejam todos muito bem-vindos! Deus abençoe nosso ano letivo! 04/fev

01/fev Reunião de Pais.07/mar

02/fev Lanche individual.

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

05/fev Lanche individual.

06/fev Lanche individual.

ALESSANDRO 07/fev Suco de caju (garrafinha ou polpa), pão de queijo (3 por criança), banana (20).

CECÍLIA 08/fev Suco natural de laranja, 2 roscas + 1 pote requeijão grande, maçã (20 unidades).

DAVI DE OLIVEIRA 09/fev Suco de uva (garrafinha ou polpa), bolo de cenoura c/ cobertura, pipoca salgada (20)

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Recesso Carnaval 12/fev Recesso Carnaval

Recesso Carnaval 13/fev Recesso Carnaval

Recesso Carnaval 14/fev Recesso Carnaval

DAVI MARTINS 15/fev Achocolatado, pão francês (20 unid. + 1 pote peq. manteiga), gelatina (20 copos 200ml).

GABRIELA 16/fev Suco de pêssego, 3 pacts pão de forma + patê de frango (700g à parte), laranja (20).

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

GIOVANA 19/fev Suco de goiaba (garrafinha ou polpa), mini pizza (3 p/ criança), uva (sem semente - 3 cxs).

JOÃO PEDRO 20/fev Suco de uva (garrafinha ou polpa), pão francês (20 unid. + 1 pote peq. manteiga) , pêra (10).

JÚLIA 21/fev Suco nat. abacaxi, pão doce (padaria) + presunto (20 fatias), 1 requeijão, banana (20).

KAUÊ 22/fev Achocolatado, bolo (comum), morango (3 cxs.) + sucrilhos (2 cxs.) + leite condensado (1). 

LARISSA CARVALHO 23/fev  Limonada, pastel assado (3 unidades por criança), leite fermentado (2 por criança). Recesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

LARISSA GONÇALVES 26/fev Suco natural de maracujá, misto quente (envolto no laminado), iogurte (20 unidades).

MARIANA 27/fev Achocolatado, bisnaguinha (5 pacts.) + 1 p. requeijão, milho cozido (10 espigas partidas).

CAIO 28/fev Vitamina de morango, pão francês (20 unid. + 1 pote peq. manteiga), melancia (fatiada).

Quantidade de suco: 03 litros

Quantidade de crianças: 20

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

DANIELA PORCARO 1º ANO "A" - SUPERMERCADO DA VILA CALASANZ

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 sob responsabilidade dos pais, a troca com outra criança. 3) As frutas 

deverão vir lavadas. 4) O Lanche deverá vir com a criança às 13 horas.

Lanche Coletivo 


