
CARDÁPIO

Fevereiro 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

04/fev

_ 01/fev __07/mar

_ 02/fev __

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

_ 05/fev __

_ 06/fev __

BEATRIZ 07/fev Suco de uva(natural, polpa ou garrafinha) ,2 roscas fatiadas, 1 pote de requeijão, 12 babanas e 7 maçãs

CAROLINE 08/fev Suco de acerola(natural, polpa ou garrafinha),  rosquinha Mabel (2 pcts pequenos), 24 iogurtes, 1 caixa pq. sucrilhos

ISAC 09/fev Suco de maracujá(natural, polpa ou garrafinha), 20 pães doce de padaria, manteiga à parte, pipoca caseira 

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Recesso Carnaval 12/fev Recesso Carnaval

Recesso Carnaval 13/fev Recesso Carnaval

Recesso Carnaval 14/fev Recesso Carnaval

IURY 15/fev Suco de caju(natural, polpa ou garrafinha), 2 bolos pequenos (comum), 20 bananas 

JOÃO 16/fev achocolatado caseiro, 5 pct. Biscoito maisena, 1 pote de requeijão grande à parte, pipoca caseira

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

JOÃO VICTOR 19/fev Suco de acerola, 20 pães de sal, manteiga à parte, 8 peras e 8 maçãs

JULIA  HOTT 20/fev Achocolatado caseiro, 20 pães doce, presunto e muçarela à parte, 24 iorgutes 1 pct. de farinha láctea.

JULIA  PORTES 21/fev Suco de uva, 4 pcts de bisnaguinha, 1 pote de requeijão grande, 20 bananas, 1 pote de mel.

LUÍSA BALDINI 22/fev Suco de maracujá, 2 bolos  pequenos( comum) , 2 cxs de uva sem semente e 2 cxs de morango lavados

LUÍSA  FERNANDES 23/fev Suco de caju, 2 roscas fatiadas, manteiga à parte, pipoca caseiraRecesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MARIA  ANTÔNIA 26/fev Suco de laranja, pão de queijo (4 por criança)1 cx de sucrilhos, 3 cxs de morango lavado.

MARIA SOPHIA 27/fev Suco de acerola,  20 pães de sal, molho de carne moída à parte, 6 maçãs, 12 bananas, 1 pct. Farinha láctea

MARIANA 28/fev Achocolatado caseiro, 4 pcts de bisnaguinha, 1 pote de requeijão grande, pipoca caseira

Quantidade de suco:  4 litros

Quantidade de crianças:
19

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

Patrícia Brandão / Infantil 5 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 


