
maio/Junho - 2023

crianças de 1 a 3 anos

SEGUNDA - 1/05

FERIADO  
DIA DO TRABALHO

Suco de morango + 
sanduíche de quebra- 
-cabeça + fruta 

Mix de folhas com 
tomate e ovos/
A+Feijão-preto/Iscas de 
filé grelhadas/Couve 
refogada

Sobremesa: fruta

Suco de abacaxi + 
muffin amarelinho de 
frutas + fruta

Macaroni ao sugo + 
ovinhos de codorna 
temperados

Suco de laranja com 
acerola + pãozinho de 
tapioca com requeijão 
+ fruta 

Mix de folhas com 
tomate/A+F/Filé de 
frango grelhado/
Espaguete ao molho 
branco

Sobremesa: fruta

Suco de manga + 
pãezinhos de batata--
doce recheados + fruta 

Sopa de feijão-branco 
com músculo + tostex 
de pão de queijo com 
requeijão

Smoothie de frutas 
vermelhas + muffin de 
fubá com erva-doce + 
fruta

Mix de folhas com 
beterraba ralada/A+F/
Filé grelhado/Purê de 
batata

Sobremesa: fruta

Suco de goiaba + 
sanduíche de forno 
com queijo + fruta 

Escondidinho aberto 
de carne + squars 
saudáveis com queijo

Suco de caju + pão de 
abóbora na chapa + 
fruta  

Mix de folhas com 
pimentão e milho/
A+F/Maminha assada/ 
Mandioca assada na 
manteiga 

Sobremesa: fruta

Suco de melão + 
empadinha saudável de 
frango + fruta

Arroz de frango oriental 
+ rolinho primavera 
saudável

TERÇA - 2/05 QUINTA - 4/05QUARTA - 3/05 SEXTA - 5/05



maio/Junho - 2023

crianças de 1 a 3 anos

SEGUNDA - 8/05
Suco de tangerina + 
tostex de pizza + fruta 

Mix de folhas com 
tomate/A+F/Sobrecoxa 
assada com ervas/
Creme de milho

Sobremesa: fruta

Suco de laranja + 
empadinha integral de 
palmito + fruta

Risotinho de cenoura 
e ovos + cubinhos de 
queijo coalho

Suco de morango + pão 
de cenoura na chapa 
+ minibowl de abacate 
e coco 

Mix de folhas com 
palmito/A+F/Filé 
grelhado/Canelone de 
queijos e espinafre com 
molho de tomate

Sobremesa: fruta

Suco de abacaxi + bolo 
integral de laranja + 
fruta

Sopa do Hulk de 
legumes com farofinha 
de alho + minicroque 
monsieur de queijo

Suco de abacaxi + bolo 
integral de banana e 
maçã + fruta 

Mix de folhas com 
cenouras assadas/A+F/
Cupim assado/Bolinho 
de arroz na chapa

Sobremesa: fruta

Suco de melão + 
empanadas integrais de 
frango, queijo e milho 
+ fruta 

Penne com molho 
cremoso de tomate e 
espinafre + nuggets 
caseiros saudáveis

Suco de acerola com 
laranja + minidelícia 
caseira + fruta

Mix de folhas com 
rabanete/A+F/
Espetinho de frango 
grelhado/Brócolis 
assados

Sobremesa: fruta

Suco de caju + 
sanduíche turco de 
queijo e espinafre + 
fruta 

Purê de batata com 
almôndegas ao sugo 
+ cenourinhas baby 
temperadas

Suco de laranja 
+ bisnaguinha de 
beterraba com 
requeijão e queijo 
minas padrão + fruta  

Mix de folhas com 
tomate-cereja/A+F/
Filé de peixe grelhado/
Batatas gratinadas

Sobremesa: abacaxi 
com raspas de limão

Suco de goiaba + pão 
de queijo caseiro com 
sementes de chia + 
fruta

Risotinho parisiense + 
brusquetinhas integrais 
de tomate

TERÇA - 9/05 QUINTA - 11/05QUARTA - 10/05 SEXTA - 12/05



maio/Junho - 2023

crianças de 1 a 3 anos

SEGUNDA - 15/05
Suco de laranja + 
sanduichinhos integrais 
de ossinhos + fruta 

Mix de folhas com 
beterraba ralada/A+F/
Fraldinha na chapa/
Batatas tostadas

Sobremesa: fruta

Suco de abacaxi + 
superempanadas 
integrais de queijo e 
tomate + fruta

Risotinho árabe com 
carne + miniquibe de 
abóbora

Suco de uva + beirute 
de muçarela com 
orégano + fruta

Mix de folhas com 
cenoura/A+F/
Escondidinho de frango 
com mandioquinha/
Vagem na manteiga

Sobremesa: fruta

Suco de caju + nozinhos 
integrais de queijo + 
fruta

Arroz de forno com 
frango e legumes 
+ quadradinhos de 
fritada de legumes com 
queijo

Suco de caju + 
triangulinhos integrais 
de requeijão e peito de 
peru caseiro + fruta 

Mix de folhas com 
palmito/A+F/Filé de 
frango à mediterrânea/
Cabelinho de anjo na 
manteiga com farofinha 
de alho

Sobremesa: fruta

Suco de morango + 
cinnamon roll saudável 
+ banana overnight 
oats 

Sopa de lentilha com 
espinafre e carne + 
torradinhas integrais 
com requeijão

Vitamina de mamão, 
banana e laranja + 
cupcake integral de 
frutas vermelhas + 
fruta

Mix de folhas com 
couve-flor/A+F/Filé 
de peixe grelhado/
Espinafre com ovos

Sobremesa: fruta

Suco de manga + 
miniesfiha integral de 
carne turbinada + fruta 

Lasanha de legumes + 
espetinho caprese

Suco de tangerina + 
bisnaguinha integral 
de mandioquinha com 
requeijão e queijo 
minas + fruta  

Mix de folhas com 
tomate e muçarela 
de búfala/A+F/Carne 
moída refogada/Purê 
de mandioca

Sobremesa: banana 
com laranja

Suco de goiaba + 
pãozinho puxa-puxa + 
fruta

Gravatinha integral 
com molho branco + 
croquete assado de 
carne com cenoura

TERÇA - 16/05 QUINTA - 18/05QUARTA - 17/05 SEXTA - 19/05



maio/Junho - 2023

crianças de 1 a 3 anos

SEGUNDA - 22/05
Suco de acerola com 
laranja + sanduíche 
integral de queijo 
minas, requeijão e 
orégano + mamão com 
iogurte, granola caseira 
e melado 

Mix de folhas com 
beterraba/A+Feijão- 
-preto/Filé grelhado/
Couve refogada

Sobremesa: fruta

Suco de abacaxi + 
muffin de chocolate 
chip nutritivo + fruta

Super-rainbow rice + 
minibaked potato

Suco de manga 
+ sanduíche de 
bisnaguinha caseira de 
cenoura com requeijão 
e muçarela + fruta

Mix de folhas com 
cenoura ralada/A+F/
Maminha assada/
Couve-flor gratinada

Sobremesa: fruta

Suco de uva + pãozinho 
de mandioca com 
queijo + fruta

Parafuso summer pasta 
+ espetinho de frango 
grelhado

Suco de tangerina + 
muffin de espinafre 
com queijo + fruta 

Mix de folhas com ovo 
de codorna e tomate-
-cereja/A+F/Panqueca 
de carne ao sugo/
Batatas rústicas assadas

Sobremesa: fruta

Suco de manga + pizza 
integral caseira + fruta 

Massa tricolor 
na manteiga + 
hamburguinhos 
saudáveis de carne

Suco de morango + pão 
de queijo caseiro na 
chapa com requeijão 
+ fruta

Mix de folhas com 
tomate/A+F/Coxinhas 
de frango assadas/
Milho na manteiga

Sobremesa: fruta

Suco de melão + 
sanduíche integral 
de forno com frango 
desfiado + fruta 

Sopa de feijão 
com estrelinhas + 
ovinhos de codorna 
temperados

Suco de uva + 
panqueca de banana 
com melado + fruta  

Mix de folhas com 
pepino/A+F/Asinhas de 
frango assadas/Brócolis 
e cenouras assados

Sobremesa: salada de 
frutas

Suco de frutas 
vermelhas + 
sanduichinho integral 
de carne louca + fruta

Greek chicken lemon 
soup + panini integral 
de queijo branco com 
tomate

TERÇA - 23/05 QUINTA - 25/05QUARTA - 24/05 SEXTA - 26/05



maio/Junho - 2023

crianças de 1 a 3 anos

SEGUNDA - 29/05
Suco de acerola com 
laranja + waffle de pão 
de queijo + fruta 

Mix de folhas com 
milho/A+F/Filé de 
frango grelhado/
Espaguete de 
abobrinha com molho 
de tomate e parmesão 

Sobremesa: fruta

Suco de caju + muffin 
integral de coco + fruta

Risotinho de couve-flor 
com farofinha de pão + 
chicken fingers assado

Suco de uva + 
bisnaguinha integral 
caseira com requeijão e 
queijo minas + fruta

Mix de folhas com 
tomate-cereja/
A+F/Carne assada/
Mandioquinha sauté

Sobremesa: fruta

Suco de manga + 
pãozinho de batata 
saudável + fruta

Linguini ao pomodoro 
caprese + ovos cozidos 
temperados

Suco de tangerina + 
muffin integral choc 
chip + fruta 

Mix de folhas com 
cenoura ralada/A+F/
Filé de peixe grelhado/
Bolinho de espinafre 
saudável

Sobremesa: fruta

Suco de caju + tostex 
de peito de peru 
caseiro, queijo e 
orégano + fruta 

Mexidinho brasileiro 
+ espetinho de queijo 
coalho

Suco de caju + crepioca 
com queijo + fruta

Mix de folhas com 
cenoura ralada/A+F/
Chicken caprese/
Cuscuz de couve-flor

Sobremesa: fruta

Suco de tangerina + 
rosca integral de três 
queijos e espinafre + 
fruta 

Gravatinha com ricota 
al limone + minisalgado 
saudável de frango

Suco de abacaxi + 
english muffin integral 
com omeletinho de 
queijo + fruta  

Mix de folhas com 
milho e tomates 
assados/A+F/Frango 
assado/Purê de batata-
-doce

Sobremesa: banana 
com laranja

Suco de melancia + 
chipa caseira com 
requeijão + fruta

Sopa de feijão 
com estrelinhas 
+ hamburguinhos 
saudáveis de carne

TERÇA - 30/05 QUINTA - 1/06QUARTA - 31/05 SEXTA - 2/06



maio/Junho - 2023

crianças de 1 a 3 anos

SEGUNDA - 5/06
Suco de goiaba + 
sanduíche de quebra- 
-cabeça + fruta 

Mix de folhas com 
beterraba ralada/
A+Feijão-preto/Filé 
de frango grelhado/
Polenta grelhada com 
queijo/Farofa de ovos

Sobremesa: fruta

Suco de caju + 
pãozinho bun de pizza 
+ fruta

Cabelinho de anjo 
caprese + chicken 
fingers assados

Suco de tangerina + 
caseirinho de abóbora 
com requeijão e 
muçarela + fruta

Mix de folhas com 
palmito/A+F/Brisket 
rápido/Milho refogado

Sobremesa: fruta

Suco de uva + pão 
australiano caseiro com 
requeijão e muçarela 
+ fruta

Arroz de forno com 
frango e legumes 
+ quadradinhos de 
fritada de legumes

FERIADO 
CORPUS CHRISTI

Suco de laranja + 
palitinhos de pão de 
queijo + fruta

Mix de folhas com 
tomate-cereja/A+F/
Frango a passarinho 
de forno/Espaguete 
Alfredo

Sobremesa: fruta

Suco de melão + muffin 
molhadinho integral de 
laranja + fruta 

Sopa de mandioquinha 
com frango + 
empanadas integrais de 
queijo e milho

RECESSO

TERÇA - 6/06 QUINTA - 8/06QUARTA - 7/06 SEXTA - 9/06


