
SEMANAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

01 A 02/05

Manhã
Mamão formosa, biscoito de 
polvilho e queijo branco em 
pedacinhos

Banana Maçã ou Nanica com aveia, 
ovos mexidos e uva passa sem 
caroço

Tarde Abacaxi e torradinhas integrais 
com geleia e milho cozido

Caqui (fruta diferente da estação), 
bolo de cenoura ou outro sabor e 
tomate cereja

04 A 08/05

Manhã
Tangerina Poncam, tapioca  
usual ou colorida com manteiga  
e castanhas

Figo (fruta diferente da estação), 
iogurte e biscoitos integrais

Batata doce cozida, ovos mexidos 
e queijo muçarela bolinha ou em 
pedacinhos

Laranja baia ou lima, magic toast 
com geleia sem açúcar e amêndoas 

Creme de abacate com banana, 
granola sem açúcar e pão com 
manteiga na chapa 

Tarde
Pera, bisnaguinha integral  
com creme de minas e cenoura  
em pedacinhos

Uvas sem caroço cortadas 
na vertical, pãozinho de ricota 
(receita em anexo) e nozes

Pera, biscoito de arroz com creme 
de minas e uva passa sem caroço

Suco de graviola (fruta diferente da 
estação), pão integral com queijo 
quente e tomate cereja

Mexerica, biscoito de gergelim e 
pepino em palitinhos

11 A 15/05

Manhã
Iogurte batido com mamão, 
biscoito de polvilho e damasco 
seco/desidratado

Caqui (fruta diferente da estação) 
bisnaguinha integral com queijo 
branco e castanhas

Maçã Gala, leite com cereal sem 
açúcar e biscoitos integrais

Pera, magic toast com geleia sem 
açúcar e nozes

Banana Maçã ou Nanica em rodelas 
com aveia, ovos mexidos e queijo 
muçarela em pedacinhos

Tarde Suco de uva integral, queijo  
coalho tostadinho e milho cozido

Kiwi, torradinha integral com  
patê caseiro (receitas em anexo)  
e uva passa

Abacaxi, pão de queijo e pepino 
em palitinhos

Tangerina Poncam, biscoito de 
arroz com requeijão e cenoura 
baby

Laranja baia ou lima, cookie de 
cacau e coco (receita em anexo) e 
amêndoas

18 A 22/05

Manhã Abacaxi, pão com manteiga  
na chapa e castanhas

Mamão Formosa, queijo branco 
derretido e biscoitos integrais

Salada de frutas, granola sem 
açúcar e pão integral caseiro com 
ricota temperada

Kiwi, biscoito maizena e nozes e 
ovos de codorna cozidos

Panqueca de banana (receita em 
anexo), uvas sem caroço cortadas 
na vertical e suco de laranja integral 

Tarde Mexerica, tapioca usual ou colorida 
com queijo branco e tomate cereja

Gelatina de suco de uva integral 
(receita em anexo), maçã gala  
e pipoca  

Figo (fruta diferente da estação), 
esfihas integrais assadas e pepino 
em tirinhas

Maçã, wrap de frigideira de  
queijo com tomate e uva passa 
sem caroço

Iogurte, bolo de chocolate ou outro 
sabor e amêndoas

25 A 29/05

Manhã Água de coco, pão de queijo 
e caqui (fruta diferente da estação)

Tangerina Poncam, ovos mexidos 
com queijo e biscoitos integrais

Leite batido com banana e aveia, 
ovos mexidos com queijo e 
castanhas

Mamão Formosa, tapioca usual ou 
colorida com manteiga e queijo 
branco

Salada de frutas, granola sem 
açúcar e magic toast com requeijão

Tarde Kiwi, tostex de pão integral com 
queijo e pepino em palitinhos

Maçã, cheeseburguinho caseiro 
(receita em anexo) e uva passa sem 
caroço

Abacaxi, biscoito de arroz com 
geleia sem açúcar e tomate cereja

Laranja Baia ou Lima, bisnaguinha 
integral com ricota temperada e 
cenoura baby

Suco de uva integral, pipoca e 
dadinho de tapioca assado 
(receita em anexo)

CARDÁPIO LANCHES - EDUCAÇÃO INFANTIL
(01/05 A 29/05)

Cardápio desenvolvido pela NUTRIESCOLAR Assessoria Nutricional, direcionado  
para crianças da Educação Infantil, presentes na Escola Higienópolis.


