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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 
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 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
 
 
 
 
 

ALMOÇO 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Arroz com brócolis 
- Feijão carioca 
- Penne ao sugo 
- Batata assada 
- Bife a cavalo 

- Peixe ao molho 
 - Sobrecoxa frango assada 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Tomate e berinjela 
grelhados 

- Feijão carioca 
- Feijão preto 

- Massa ao molho de queijo 
- Purê de batata doce 

- Banana assada 
- Isca de carne acebolada 
- Filé de frango grelhado 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Risoto de carne seca 
- Feijão carioca 

- Parafuso a carbonara 
- Cebola recheada 

- Estrogonofe de soja 
- Carne assada com batatas 

- Rocambole de frango 
 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Legumes a chinesa 
- Feijão carioca 
- Feijão preto 

- Massa ao sugo 
- Batata baroa assada 

- Cuscuz com carne 
- Bife a rolê 

- Filé de frango grelhado 
 

- Arroz branco 
- Arroz integral 

- Legumes assados 
- Feijão carioca 
- Macarronada 

- Quiche de palmito 
- Batata palha 

- Estrogonofe de carne 
- Frango assado 

 
 

SOBREMESA Frutas  Frutas  Frutas  Frutas   Brigadeiro de mandioca 

 
 
 

SALADA 

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

cenoura ralada, pepino, 
brócolis, repolho colorido, 

lentilha, frutas. 

Alface americana, tomate em 
rodelas, ovo cozido, beterraba 

ralada, vinagrete, cenoura 
cozida, pepino, agrião, 

salpicão de frango, salada 
waldorf, frutas. 

Alface mimosa, tomate meia 
lua, ovo de codorna, beterraba 

cozida, vinagrete, cenoura 
ralada, pepino, rúcula, broto de 

lentilha com cenoura ralada, 
salada de feijão fradinho, 

frutas. 

Alface americana, tomate em 
cubos, beterraba ralada, 

vinagrete, cenoura baby cozida, 
pepino, espinafre, maionese de 

legumes, salada mista (alface 
crespa, rúcula, tomate seco e 
frios em cubos), jiló, frutas. 

Mista verde, tomate em 
rodelas, ovo cozido, 

beterraba cozida, vinagrete, 
cenoura ralada, pepino, 

batata doce cozida, escarola, 
acelga, frutas 

LANCHE  
DA  

MANHÃ 

Tortinha de frango com 
legumes 

Suco de goiaba 
Fruta: banana 

Mini esfirra de carne 
Suco de caju 
Fruta: caqui 

Mini muffin de limão com recheio 
de cacau 

Suco de acerola 
Fruta: melão 

Bombocado de milho 
Suco de laranja 

Fruta: maçã 

Torradinha tipo pizza 
Suco de maracujá 

Fruta: mamão 

LANCHE  
DA  

TARDE 

Brownie de cacau 
Suco de caju 

Fruta: melancia 

Mini brioche com hambúrguer de 
carne 

Suco de maçã 
Fruta: uva 

Iogurte + pipoca 
Suco de abacaxi com hortelã 

Fruta: morango 

Broa de milho 
Suco de goiaba 
Fruta: manga  

Mini empada de queijo 
Suco de graviola 

Fruta: mamão 

http://1000sorrisos.pt/6-estrategias-para-o-seu-filho-comer-mais-fruta-e-legumes/

