Sugestão de cardápio de abril de 2018
Segunda
(02/04)
Suco natural de
laranja com
morango;
Mini pão francês
com muçarela;
Melancia.

Terça
(03/04)
Iogurte ou
vitamina de fruta;
Biscoito de
polvilho;
Pera.

Quarta
(04/04)
Leite fermentado;
Bolo mesclado;
Uva sem semente.

(09/04)
Suco natural ou
polpa de caju;
Pão integral com
requeijão e peito
de peru;
Abacaxi.

(10/04)
Vitamina de
banana com
aveia;
Biscoito simples
de leite;
Kiwi.

(11/04)
Leite puro ou com
achocolatado;
Bolo nutritivo de
abobrinha;
Meão.

(16/04)
Suco natural
acerola com
laranja;
Bisnaguinha com
queijo Minas;
Abacaxi.

(17/04)
Iogurte ou
vitamina de fruta;
Biscoito de
polvilho;
Banana.

(18/04)
Leite fermentado
ou água de coco;
Bolo de iogurte;
Mexerica.

(23/04)
Suco natural de
abacaxi com
laranja;
Mini pão doce
com requeijão
Melancia.

(24/04)
Vitamina de fruta;
Biscoito simples
de leite;
Caqui.

(25/04)
Leite puro ou com
achocolatado;
Bolo de chocolate
70% cacau;
Kiwi.

Quinta
(05/04)
Suco de uva
integral;
Sanduíche
triângulo com
patê de ricota e
peito de peru;
Manga.
(12/04)
Suco natural de
abacaxi com
hortelã;
Mini pão francês
com queijo Minas.
Banana.

Sexta
(06/04)
Suco natural de
maracujá;
Pão de queijo;
Banana.

(19/04)
Suco natural de
maracujá com
morango;
Pão integral com
muçarela e peito
de peru;
Melancia.
(26/04)
Limonada;
Mini pão francês
com patê de
frango;
Banana.

(20/04)
Suco integral de
uva;
Enroladinho de
queijo com
presunto;
Salada de frutas.

(13/04)
Suco natural de
manga;
Enroladinho de
frango;
Maçã.

(27/04)
Suco de abacaxi
com hortelã;
Pão de queijo;
Manga.

Lembramos que os alimentos sugeridos podem ser trocados por similares, em casa, caso a
criança não goste. As crianças que recebem kit lanche podem fazer a troca na hora do
lanche, desde que a cantina tenha sido avisada com antecedência.
Dica saudável: para prevenir a conjuntivite lave sempre as mãos e evite colocá-las nos
olhos, lave os olhos com solução fisiológica três vezes ao dia e não compartilhe toalha,
lençóis e fronhas.
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