
CARDÁPIO

Fevereiro 1ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

04/fev

Reunião  de pais 01/fev07/mar

lanche Individual 02/fev

2ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Lanche individual 05/fev

Lanche individual 06/fev

ANNE 07/fev  3 pcts Biscoito de polvilho, suco de uva e 16 bananas

CAIO 08/fev Pão de queijo( 3 por criança),suco de laranja, 12 maçãs

                 BERNARDO 09/fev 3 pcts de biscoito maisena, achocolatado caseiro,3 cxs de  uva (sem semente) 

3ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

Recesso Carnaval 12/fev Recesso Carnaval

Recesso Carnaval 13/fev Recesso Carnaval

Recesso Carnaval 14/fev Recesso Carnaval

DAVI CAMPOS 15/fev  2 pcts  de pão de forma, 1 pote grande de  requeijão,suco de limão, 12 laranjas descascadas

DAVI  FARIA 16/fev 3 pcts de rosquinha de nata, suco de laranja, mamão picadinho

4ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

ELISE 19/fev 3 pcts  de biscoito de sal(tipo club social), suco de caju, melão picadinho

GUSTAVO 20/fev 18 unid de pão de sal,  1 pote grande de manteiga, suco de acerola, 18 bananas

JÚLIA 21/fev Bolo comum,suco de goiaba, melancia picada ( sem semente)

LUISA 22/fev Rosca fatiada(tipo rainha), 1 pote de requeijão grande,suco de uva, morrango ( 4 bandejas)

MANUELA 23/fev  3 pcts de torrada, 2 potes de cream cheese,suco de abacaxi, 10 laranja descascadaRecesso do dia do Professor

5ª Semana

CRIANÇA DATA LANCHE

MARIA RITA 26/fev 3 pcts de bisnaguinha, 20 fatias de peito de peru,suco de laranja com morango, 3 cxs de uva (sem sementes)

MARIANA 27/fev Bolo de cenoura,(cobertura a parte), suco de limão, 18 pcts de pipoca                 MARIANA

MARINA 28/fev 3 pcts de biscoito de polvilho, suco de maracujá, 2 pcts de castanha de caju

Quantidade de suco: 3 litros

Quantidade de crianças: 16 crianças

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

Juliana Júdice-Maternal 3C

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 


