
Almoços e Lanches da tarde – terças, quintas e sextas – Dezembro 2021 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  02 - quinta 03 - sexta 
 
Almoço 

 Salada: folha e legume 
Iscas de carne 
Farofa com ovos 
Brócolis e couve-flor 
Arroz multigrãos / branco / feijão 
Sobremesa: banana em calda 
Água e Suco 

Salada: folha e legume 
Coxinha de frango ao molho de laranja 
Milho na espiga 
Acelga refogada 
Arroz integral e branco / feijão  
Sobremesa: melão  
Água e Suco 

Lanche da tarde  Barra de cereais, maçã    Bebezinho de laranja, banana 

 07 - terça 09 - quinta 10 - sexta 
 
Almoço 

Salada: folha e legume 
Croquetes de carne 
Purê misto (cenoura, abóbora) 
Virado com couve 
Arroz integral e branco / feijão 
Sobremesa: manga 
Água e suco 

Salada: folha e legume 
Ovo mexido 
Espaguete ao pomodoro 
Vagem fatiada 
Arroz / feijão preto 
Sobremesa: melancia 
Água e Suco 

Salada: folha e legume  
Estrogonofe de frango 
Batata corada no forno 
Cenoura em cubos 
Arroz integral e branco / feijão 
Sobremesa: melão 
Água e Suco 

Lanche da tarde Biscoito de  maisena, banana Bisnaguinha integral com queijo , maçã Esfiha de carne, palitos de pepino    

 14 - terça 16 – quinta 17 - sexta 
 
Almoço 

Salada: folha e legume 
Filé de frango empanado e assado 
Creme de milho 
Abobrinha grelhada 
Arroz integral e branco / feijão 
Sobremesa: mamão  
Água e Suco 

Salada: folha e legume 
Kibe de bandeja 
Arroz integral biro-biro 
Virado de couve 
Arroz integral / branco / feijão 
Sobremesa: salada de frutas  
Água e Suco 

Salada: folha e legume 
Bolinhos de salmão 
Suflê de batatas 
Abóbora em cubos 
Arroz branco / feijão 
Sobremesa: creme de abacate 
Água e Suco 

Lanche da tarde Pão de cenoura com margarina,  maçã  Cookie de cacau, banana Pão de queijo, banana 

 Bolos, cookies e pães são produzidos na própria escola, isentos de conservantes ou outros aditivos. 
 Podem ocorrer alterações eventuais no cardápio.                                                                                                                                                                       
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