
 
 

CARDÁPIO DOCE LAR – INFANTIL II, III, IV, V E APOIO ESCOLAR 
 

Dia Lanche da manhã Almoço Lanche da 
tarde I 

Lanche da tarde II 

Segunda-f
eira 

Rosca de polvilho 
(coruja) 

Suco de frutas 
natural 

Ovo mexido  
Arroz integral/ Feijão 

Cenoura cozida/ Repolho 

Frutas da 
época 

 

Rosca de polvilho 
(coruja) 

Suco de frutas 
natural 

Terça-feir
a 

Pão com patê 
caseiro 

Leite batido com 
cacau da nutri 

Macarrão à bolonhesa 
Beterraba cozida/  Pepino 

Frutas da 
época 

 

Pão com patê 
caseiro 

Leite batido com 
cacau da nutri 

Quarta-fe

ira 
Bolo seco 

 (laranja, cenoura, banana, 

maçã – variar os sabores 
durante as semanas) 

 Chá  

Frango aceboladinho 
Arroz integral / Feijão 

Repolho refogado/ Tomate 

Frutas da 
época 

  

Bolo seco 
 (laranja, cenoura, banana, maçã

– variar os sabores durante as 
semanas) 

 Chá  

Quinta-fe
ira 

Torradinha com 
azeite de oliva e 

ervas 
Suco de frutas 

natural 

Iscas de carne suína 
refogadinha 

Purê de batata 
Brócolis/ Cenoura ralada 

Frutas da 
época 

  

Torradinha com 
azeite de oliva e 

ervas 
Suco de frutas 

natural 

Sexta-feir
a 

Pão com 
manteiga e queijo 

Suco de frutas 
natural 

 

Frango desfiado e ensopado 
com legumes 

Polenta 
Beterraba cozida/ Tomate 

Frutas da 
época 

  

Pão com manteiga 
e queijo 

Suco de frutas 
natural 

 

OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 
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OBS: 1)O cardápio poderá sofrer alterações devido à entrega da matéria-prima pelos fornecedores, sazonalidade e aceitação das crianças. 2) Arroz integral será servido com                        

50% arroz parboilizado e 50% arroz integral, o mesmo se aplica para as massas. 3) Não será utilizado açúcar branco, quando houver necessidade de adoçar as preparações,                           

será utilizado mel, açúcar demerara mascavo (COM MODERAÇÃO), tâmaras ou uvas passas. 4) Os molhos serão preparados com tomates frescos, cenoura, beterraba e                       

temperos naturais. 5) Não será utilizado sal refinado nas preparações, o mesmo será substituído por sal de ervas e outros temperos naturais. 6) Todos os pães, bolos e                            

biscoitos serão feitos na escola. 7) Os pães variarão entre integral, de cenoura, de batata, de aipim, caseiro. NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO:                        

Larissa C. I de Zutter. CRN10 – 2127. 

  

  

 


