
CARDÁPIO – OUTUBRO/2021 

SEXTA-FEIRA 

01 

 
Pão Francês ou pão da 
preferência da criança c/ 
requeijão, manteiga ou 

geleia  
 

Suco de Maracujá  

Pera 

 

SEGUNDA-FEIRA 

04 

TERÇA-FEIRA 

05 

QUARTA-FEIRA 

06 

QUINTA-FEIRA 

07 

SEXTA-FEIRA 

08 

Bolo de frutas 
(Maçã, banana ou laranja) 

Pão de forma ou pão da 
preferência da criança c/ frios            

 
Cookies ou bolacha doce 

sem recheio 
 

Bolacha salgada com 
queijo tipo polenguinho 

Pão Francês ou pão da 
preferência da criança c/ 
requeijão, manteiga ou 

geleia  

 
Suco de Laranja 

 
Achocolatado 

 
Iogurte 

 
     Suco de abacaxi 

 
Suco de Maracujá 

 

Melancia Maçã Uvas            Banana Pera 

 

SEGUNDA-FEIRA 

11 

TERÇA-FEIRA 

12 

QUARTA-FEIRA 

13 

QUINTA-FEIRA 

14 

SEXTA-FEIRA 

15 

         Emenda de Feriado Feriado 

Cookies ou bolacha doce sem 
recheio 

Bolacha salgada com 
queijo tipo polenguinho 

Pão Francês ou pão da 
preferência da criança c/ 
requeijão, manteiga ou 

geleia  

Iogurte 
 

Suco de abacaxi 
   

Suco de Maracujá  

Uvas            Banana Pera 

 

SEGUNDA-FEIRA 

18 

TERÇA-FEIRA 

19 

QUARTA-FEIRA 

20 

QUINTA-FEIRA 

21 

SEXTA-FEIRA 

22 

Bolo de frutas 
(Maçã, banana ou laranja) 

Pão de forma ou pão da 
preferência da criança c/ 

frios 

Cookies ou bolacha doce 
sem recheio 

Bolacha salgada com 
queijo tipo polenguinho 

Pão Francês ou pão da 
preferência da criança c/ 
requeijão, manteiga ou 

geleia  

 
Suco de Laranja 

 
Achocolatado 

 
Iogurte 

 
     Suco de abacaxi 

 
Suco de Maracujá 

 

Melancia Maçã Uvas            Banana Pera 

 

SEGUNDA-FEIRA 

25 

TERÇA-FEIRA 

26 

QUARTA-FEIRA 

27 

QUINTA-FEIRA 

28 

SEXTA-FEIRA 

29 

Bolo de frutas 
(Maçã, banana ou laranja) 

Pão de forma ou da 
preferência da criança com 

frios 

Cookies ou bolacha doce 
sem recheio 

Bolacha salgada com 
queijo tipo polenguinho 

   
Pão Francês ou pão da 
preferência da criança c/ 
requeijão, manteiga ou 

geleia  

Suco de laranja Achocolatado Iogurte 
 

Suco de abacaxi 
   

Suco de Maracujá  

Melancia Maçã Uvas            Banana Pera 

 
 

Sobre o lanche, orientamos que se siga rigorosamente o cardápio do dia. 

- os sucos e/ou achocolatados deverão vir em garrafinhas térmicas identificadas com o nome da criança. 

- os bolos, pães e frutas do dia também deverão vir dentro de potes (pequenos) plásticos ou embrulhados com papel alumínio. 

Atenção! Os produtos industrializados não devem vir em suas embalagens. 

 


