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Diariamente nos lanches e no almoço oferecemos mais dois tipos de fruta além da opção do cardápio. Assim como a opção de lanche adequada para os alunos que possuem alguma restrição alimentar ou dieta específica. 

Cardápio sujeito a alterações sem aviso prévio. 
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Nutricionista 
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 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
 
 
 
 
 

ALMOÇO 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Arroz com brócolis 
- Feijão carioca 
- Feijão preto 

- Penne ao sugo 
- Penne ao alho e azeite 

- Quibe assado 
- Batata assada 
- Bife de panela 

- Asinhas com batatas 
 
 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Tomate e berinjela grelhados 
- Feijão carioca 

- Parafuso ao molho de queijo 
- Parafuso ao alho e azeite 

- Batata sautê 
- Estrogonofe de carne 

- Frango surpresa 
- Ovo assado 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Risoto de tomate seco 
- Feijão carioca 
- Feijão preto 

- Talharim à carbonara 
- Talharim ao alho e azeite 

- Batata baroa assada 
- Couve-flor gratinada 
- Almôndegas ao sugo 

- Filé de frango grelhado 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Legumes à chinesa 
- Feijão carioca 

- Canelloni de frango ao sugo 
- Penne ao alho e azeite 

- Cebola recheada 
- Isca de carne acebolada 

- Frango xadrez 
- Peixe grelhado 

- Arroz branco 
- Arroz integral 
- Arroz colorido 
- Feijão carioca 
- Tutu de feijão 

- Parafuso à bolonhesa 
- Parafuso ao alho e azeite 
- Farofa de cuscuz c/ carne 

- Purê de batata doce 
- Carne assada 

- Frango assado 

SOBREMESA Frutas  Frutas  Frutas  Frutas   Sagu de uva 

 
 
 

SALADA 

Alface crespa e roxa, tomate 
em cubos, ovo de codorna, 
beterraba cozida, cenoura 

ralada, pepino, agrião, 
vinagrete de soja, chuchu 

cozido, mista (alface crespa, 
azeitona e palmito), frutas. 

Alface mimosa, tomate rodelas, 
ovo cozido, beterraba ralada, 

cenoura cozida, vinagrete, 
brócolis, maionese de batata com 

atum, lentilha cozida, repolho 
colorido, mista (tomate cereja, 

mussarela em cubos e orégano), 
frutas. 

Alface americana, tomate meia lua, 
ovo codorna, beterraba cozida, 
cenoura ralada, pepino, rúcula, 

acelga, vinagrete de quinoa, 
berinjela, salada de alho poro, 

frutas. 

Alface crespa e roxa, tomate cubos, 
ovo cozido, beterraba ralada, 

cenoura cozida, pepino, espinafre, 
salpicão de frango, vagem picada, 

quiabo, mista (cenoura cubos, 
pepino, milho, abobrinha e cheiro 

verde), frutas. 

Mista verde, tomate rodelas, 
beterraba cozida, cenoura 

ralada, vinagrete, pepino, couve-
flor cozida, chuchu cozido, 

acelga com cenoura, repolho 
roxo, salada de frios, frutas. 

LANCHE  
DA  

MANHÃ 

Broa de milho 
Suco de maracujá 
Fruta: melancia 

Bisnaga integral com queijo 
Suco de goiaba 
Fruta: manga 

Calzone de peito de peru c/ queijo 
Suco de uva 

Fruta: abacaxi 

Pão de queijo 
Suco de pêssego 

Fruta: kiwi 

Bolo de cenoura 
Suco de maracujá 
Fruta: morango 

LANCHE  
DA  

TARDE 

Brioche com manteiga 
Suco de laranja 
Fruta: melancia 

Mini muffin de cacau 
Suco de pêssego 

Fruta: manga  

Torrada com azeite e orégano 
Suco de manga 
Fruta: abacaxi 

Mini quibe recheado com queijo 
Suco de acerola 

Fruta: kiwi 

Bolo de cenoura 
Suco de uva 

Fruta: morango 
 

 

 

http://1000sorrisos.pt/6-estrategias-para-o-seu-filho-comer-mais-fruta-e-legumes/
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 Que a VAGEM é rica em ácido fólico, 
vitamina C e antioxidantes! Melhora o 

sistema cardiovascular, previne a 
anemia e é benéfica para o intestino. 

Que a BERINJELA é rica em vitaminas do 
complexo B, minerais como potássio, ferro 
e diversos fitonutrientes! Bom para saúde 

dos rins, controla a pressão arterial e 
ajuda na manutenção da pele. 

Que o REPOLHO 
possui vitaminas A e 

C, fibras, 
betacaroteno e 

antioxidantes. Bom 
para o coração, 

ajuda no combate 
ao câncer, fortalece 
os ossos e previne o 

Alzheimer. 

RECEITINHA DA SEMANA 

QUIBE ASSADO 

 

INGREDIENTES 

 

 - 1kg de carne moída 

 - 500g de trigo para quibe 

 - 2 cebolas picadinhas 

 - 1 tomate picado sem sementes 

 - Hortelã picadinha a gosto 

 - Sal e pimenta - do – reino a gosto 

 - 2 colheres de azeite de oliva 

 

MODO DE PREPARO 

1.  

2. - Deixe o trigo para quibe de molho por 3 horas. 

3. - Escorra muito bem e esprema o trigo, pode ser com as mãos ou 

um pano de prato bem limpo. 

4. - Misture os demais ingredientes, se preferir passe por um moedor 

ou processador antes de assar, para que fique mais homogêneo. 

5. – Estenda a massa em uma travessa e regue por cima azeite de 

oliva. Leve ao forno para assar, assim que estiver dourado pode 

retirar. 

 

DICA: O quibe também pode ser recheado!  Faça uma camada de 

massa, uma camada de queijo mussarela ou outro de sua 

preferência e tomate em rodelas e outra camada de massa.  O 

queijo e o tomate ajudam para que a massa não fique ressecada. 
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