SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPÃO DA CANOA/RS
CARDÁPIO – ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: MII, PRÉ I e PRÉ II (faixa etária: >3 anos – 5 anos)

PERÍODO: parcial

JUNHO DE 2022
2ª FEIRA
04/07
Café da Manhã
7h30

(Recreio)

Almoço
11h - 13h30

Lanche T
15h

Janta
17h

3ª FEIRA
05/07

4ª FEIRA
06/07

Cereal matinal com leite
(Opção: cacau, canela, açúcar
mascavo)
Banana

Pão caseiro com geleia de banana
(Opção: mel)
Leite com cacau 50%
Mamão

Mingau de cacau 50%
Banana

Mamão

Bergamota

Maçã
(Opção: canela e aveia)

Bergamota

Arroz Parboilizado
Lentilha com batata inglesa
Carne suína em cubos
Cenoura cozida e tomate
Maçã

Galinhada
Feijão preto
Polenta cremosa
Alface, tomate e cebola
Banana

Mingau de cacau 50%
Banana

Pão de cenoura com omelete
(Opção: tomate picado e
temperinho)
Café com leite
Maçã

Arroz Parboilizado
Arroz Parboilizado
Feijão preto
Feijão carioca
Omelete de forno da Ana Bauer Peito de frango em cubos com canjica
Couve-flor ao molho branco
e molho
Beterraba e cenoura raladas
Alface e repolho roxo ralado
Laranja
Mamão
Cereal matinal com leite
(Opção: cacau, canela, açúcar
mascavo)
Banana
Arroz Parboilizado
Feijão preto
Ovo cozido
Beterraba e cenoura raladas

Pão caseiro com geleia de banana
(Opção: mel)
Leite com cacau 50%
Mamão

Peito de frango em cubos com canjica
Sopa de lentilha (legumes + cabelo de
e molho
anjo + carne suína em cubinhos)
Alface e repolho roxo ralado

5ª FEIRA
07/07
Pão de cenoura com omelete
(Opção: tomate picado e
temperinho)
Café com leite
Maçã

Frango refogado
Polenta cremosa
Alface, tomate

6ª FEIRA
08/07
Bolo de milho
Leite com cacau 50%
Mamão
Banana
(Opção: canela e aveia)
Arroz Parboilizado
Feijão preto
Carne bovina moída com molho
Massa parafuso integral ao alho e
óleo
Couve chinesa refogada e
beterraba ralada
Salada de fruta
Bolo de milho
Leite com cacau 50%
Mamão
Arroz Parboilizado
Feijão preto
Carne bovina moída com molho
beterraba cozida

*Segunda sem carne/Sujeito a alterações sem aviso prévio.
* Todos os alunos têm o direito ao almoço da escola, tanto para os que estão saindo ou chegando. O café da manhã deve ser ofertado para os que vão à escola no turno da manhã, assim
como a jantinha deverá ser ofertada aos alunos que estão saindo no turno da tarde.
NUTRICIONISTA RT SÂMIRA BUBLITZ / NUTRICIONISTA QT JAQUELINE MENTI BOFF / NUTRICIONISTA QT VIVIANE ANDRADE AVELINE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPÃO DA CANOA/RS
CARDÁPIO – ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: MII, PRÉ I e PRÉ II (faixa etária: >3 anos – 5 anos)

PERÍODO: parcial

JUNHO DE 2022
3ª FEIRA
12/07

4ª FEIRA
13/07

5ª FEIRA
14/07

6ª FEIRA
15/07 (FIM DO 1º
SEMESTRE)

Bolacha maria
Vitamina de banana
Maçã

Pão caseiro com pastinha de frango*
(Opção: alface e tomate)
Leite com cacau 50%
Mamão

Bolo de chocolate
Suco de laranja
Banana

Pão de beterraba com margarina
(opção para servir: ovo cozido
picadinho, tomate e alface)
Leite com cacau 50%
Laranja

Bolo de maçã, açúcar
mascavo e canela
Café com leite
Salada de fruta

Mamão

Banana

Bergamota

Maçã

Laranja

Arroz Parboilizado
Feijão preto
Torta de legumes*
Espinafre com manga, tomate
Suco de laranja

Arroz da Mário Curtinove
Sopa de feijão (com macarrão)
Carne suína em cubos
Alface e cenoura ralada
Bergamota

Arroz Parboilizado
Feijão carioca
Carne bovina moída com molho
Aipim cozido
Mix de brócolis com couve-flor,
tomate
Maçã

Arroz Parboilizado
Lentilha
Carne bovina em cubos
Beterraba cozida e pepino salada
Bergamota

Arroz Parboilizado
Feijão preto
Galeto
Purê de batata
Salada mista
Banana caramelada

Polenta doce
Banana

Pão caseiro com pastinha de frango*
(Opção: alface e tomate)
Café com leite
Mamão

Bolo de chocolate
Suco de laranja
Banana

Pão de beterraba com margarina
(Opção para servir: ovo cozido
picadinho, tomate e alface)
Café com leite
Laranja

Bolo de maçã, açúcar
mascavo e canela
Café com leite
Salada de fruta

Arroz Parboilizado
Feijão preto
Ovo mexido
Cenoura cozida e tomate

Sopa de feijão (com macarrão)
Carne suína em cubos
Alface e cenoura ralada

Arroz Parboilizado
Carne bovina moída com molho
Mix de brócolis com couve-flor,
tomate

Sopa de lentilha (legumes +
cabelo de anjo + carne bovina em
cubinhos)

Feijão preto
Galeto
Purê de batata
Salada mista

2ª FEIRA
11/07

Café da Manhã
7h30

(Recreio)

Almoço
11h - 13h30

Lanche T
15h

Janta
17h

*Segunda sem carne/Sujeito a alterações sem aviso prévio.
* Todos os alunos têm o direito ao almoço da escola, tanto para os que estão saindo ou chegando. O café da manhã deve ser ofertado para os que vão à escola no turno da manhã, assim
como a jantinha deverá ser ofertada aos alunos que estão saindo no turno da tarde.
NUTRICIONISTA RT SÂMIRA BUBLITZ / NUTRICIONISTA QT JAQUELINE MENTI BOFF / NUTRICIONISTA QT VIVIANE ANDRADE AVELINE

RECEITAS DE JULHO

OMELETE DE FORNO DA ANA BAUER ⇒ https://youtu.be/FKRTXI-U6U4
ARROZ DA MÁRIO CURTINOVE ⇒ https://youtu.be/Goxa10sc4lw
TORTA DE LEGUMES

Sugestão de ingredientes: farinha de trigo, ovo, fermento, leite ou água, óleo, sal e temperinhos, ervilha, cenoura,
beterraba, brócolis, tomate, cebola e tempero verde.
PASTINHA DE FRANGO
Sugestão de ingredientes: peito de frango batido no liquidificador junto com um pouco do próprio caldo do frango, sal, temperinhos secos e cebola picada.

*Segunda sem carne/Sujeito a alterações sem aviso prévio.
* Todos os alunos têm o direito ao almoço da escola, tanto para os que estão saindo ou chegando. O café da manhã deve ser ofertado para os que vão à escola no turno da manhã, assim
como a jantinha deverá ser ofertada aos alunos que estão saindo no turno da tarde.
NUTRICIONISTA RT SÂMIRA BUBLITZ / NUTRICIONISTA QT JAQUELINE MENTI BOFF / NUTRICIONISTA QT VIVIANE ANDRADE AVELINE

