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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. 

 

Flávia Andrade da Silva 

Nutricionista 

CRN1 - 7368 

 

 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
 
 
 
 

ALMOÇO 

- Arroz branco 
- Arroz integral 
- Feijão carioca 
- Feijão preto 

- Macarrão espaguete a 
bolonhesa 

- Tomate recheado (ricota) 
- Abacaxi grelhado 

- Estrogonofe de soja 
- Alcatra ao molho 

- Sobrecoxa recheada 
- Isca de fígado acebolada 

- Arroz branco 
- Arroz integral 
- Feijão carioca 

- Capelleti frango ao molho 
branco 

- Legumes sautê 
- Batata gratinada 
- Torta de legumes 

- Isca de carne ao molho shoyo 
- Rocambole de frango 

- Muqueca de peixe 
 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Arroz com cenoura 
- Feijão carioca 
- Feijão preto 

- Lasanha de frango ao sugo 
- Couve-flor ao molho branco 

- Abacaxi grelhado 
- Farofa de cuscuz 
- Bife acebolado 

- Isca de frango ao molho catupiry 
 

- Arroz branco 
- Arroz integral 
- Feijão carioca 

- Macarrão parafuso a carbonara 
- Lasanha de berinjela 

- Quibe assado 
- Batata palha 

- Purê de batata 
- Maminha assada 

- Estrogonofe de frango 

- Arroz branco 
- Arroz integral 
- Arroz chinês 

- Feijão carioca 
- Feijão preto 

- Macarrão talharim a bolonhesa 
- Torta cremosa de alho poro 
- Bolinho de queijo e peito de 

peru 
- Picadinho português 

- Filé de frango grelhado 
- Peixe grelhado 

SOBREMESA Frutas  Frutas  Frutas  Frutas   Quindim 

 
 
 

SALADA 

Alface crespa e roxa, tomate 
em cubos, pepino, beterraba 

cozida, cenoura ralada, endívia, 
broto de lentilha, repolho 

tricolor, mista (tomate cereja, 
palmito, manjericão, orégano e 

azeite), frutas. 

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

cenoura cozida, folhas de 
mostarda, vinagrete de quinoa, 
rabanete ralado, mista (repolho 

roxo, pimentões, cebolinha, 
tomate, rúcula, alface roxo, 

parmesão ralado), frutas. 

Alface americana, tomate meia lua, 
pepino, beterraba cozida, cenoura 

ralada, rúcula, salada de soja, 
berinjela, salada margarida, frutas. 

Acelga, tomate cubos, ovo cozido, 
beterraba ralada, cenoura cozida, 

couve refogada, vinagrete de broto 
de alfafa, vagem picada, salada de 

feijão branco, frutas. 

Mista verde, tomate rodelas, 
beterraba cozida, cenoura 

ralada, vinagrete, pepino, folhas 
de brócolis, salada de macarrão, 
chuchu cozido, mista (repolho, 

pepino e cenoura ralada), frutas. 

LANCHE  
DA  

MANHÃ 

Mini francês com ovo mexido 
Suco de manga 

Fruta: caqui 

Pastel assado de frango 
Suco de caju 
Fruta: melão 

Pão de queijo 
Suco de pêssego 

Fruta: mamão 

Cuscuz com manteiga 
Suco de maracujá 

Fruta: abacaxi 

Milho cozido 
Suco de laranja 
Fruta: banana 

LANCHE  
DA  

TARDE 

Cookie de cacau 
Suco de acerola 

Fruta: maçã 

Mini muffin de cacau 
Suco de tangerina 

Fruta: mexerica 
 

Bolo de milho 
Suco de laranja com morango 

Fruta: goiaba 

Gelatina + peta 
Suco de goiaba 
Fruta: melancia 

Mini pizza de couve-flor com 
queijo e tomate 

Suco de melancia 
Fruta: kiwi  

http://1000sorrisos.pt/6-estrategias-para-o-seu-filho-comer-mais-fruta-e-legumes/
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O ABACAXI é um alimento rico em vitamina C, 

betacaroteno, vitaminas do complexo B e minerais, como 

cálcio, manganês, potássio e ferro. As fibras não ficam de 

fora da lista, que são importantes para uma vida saudável. 

O abacaxi ainda apresenta uma poderosa enzima 

chamada bromelina. 

 

Podendo ser acrescida em saladas 

ou em pratos quentes, a VAGEM é 

um alimento altamente nutritivo e 

suas vantagens são significadas pela 

presença do ácido fólico, vitamina C, 

fibras e minerais como o magnésio, 

cálcio, ferro e fósforo. 

As vitaminas presentes nesse saboroso e suculento fruto que é o CAQUI 

possuem diversos benefícios para o organismo. A vitamina A protege 

células contra radicais livres, é importante para a visão, para a pele e 

para o crescimento. Já a vitamina C aumenta nossa imunidade e protege 

contra infecções. A vitamina E previne doenças cardiovasculares e tem 

ação antioxidante. As vitaminas B1, B2, B6 e B12 mantêm o sistema 

nervoso e circulatório saudáveis, ajudam na formação das células 

vermelhas do sangue e anticorpos e previnem doenças causadas pelo 

envelhecimento. 
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