
CARDÁPIO

Fevereiro 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

04/fev

01/fev07/mar

02/fev

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

05/fev

06/fev

ARTHUR 07/fev Bolo de aniversário, suco de uva e empadas

AMANDA 08/fev 20 pães doce c/ queijo frescal à parte, suco de laranja e 18 bananas prata

               ANA LIZ 09/fev Bolo de aniversário, suco de maracujá e pastéis assados

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Recesso Carnaval 12/fev Recesso Carnaval

Recesso Carnaval 13/fev Recesso Carnaval

Recesso Carnaval 14/fev Recesso Carnaval

ANA CLARA 15/fev Pipoca caseira salgada (20 saquinhos), suco de caju e 40 pães de queijo

DAVI BATISTA 16/fev 20 pães de sal c/ manteiga à parte, suco de uva e gelatina (20 copinhos + colherzinhas)

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

DAVI RODRIGUES 19/fev Torradas (padaria) c/ requeijão à parte, suco de abacaxi e uvas s/ sementes (3 caixas)

FERNANDA 20/fev 54 pastéis assados, suco de uva e 18 maçãs (lavadas)

GABRIEL 21/fev Bolo de chocolate (tabuleiro grande), suco de maracujá e 15 pêras (lavadas)

ISABELLE 22/fev Rosquinhas de nata (padaria), suco de acerola e 18 bananas prata

JOSÉ MIGUEL 23/fev Bolo de aniversário, suco de caju e cachorro-quente (Milho verde e batata palha à parte)Recesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

LARA GABRIELA 26/fev 20 pães doce c/ mussarela à parte, suco de laranja e 20 barrinhas de cereais

MARINA 27/fev 20 pães de sal c/ presunto à parte, suco de maracujá e gelatina (20 copinhos + colherzinhas)

MIGUEL 28/fev Bolo de cenoura c/ cobertura de chocolate, suco de limão e pipoca caseira salgada (20 saquinhos)

Quantidade de suco: 4 litros

Quantidade de crianças: 18

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

Riza Borba - 1º ano D

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 


