
 
CARDÁPIO- FEVEREIRO 2020  10/02 A 14/02 
CRECHE-MATERNAL* 

refeições 2ª  FEIRA 
 

3ª FEIRA 
 

4ª FEIRA 
 

5ª FEIRA 
 

6ª FEIRA 
 

Café da  
manhã 

*Leite com 
achocolatado 
* bolacha 

*Leite com 
Achocolatado 
*pão com 
margarina 

*leite com  
Achocolatado 
*Pão com 
margarina 

*Leite com 
achocolatado 
*pão com 
margarina 

*Leite com  
*achocolatado 
*pão com 
margarina 

Almoço *ARROZ 
Batata cozida 
Salada 
omelete 
Fruta 
 

Arroz/feijão 
quibe 
Salada de  
alface tomate 
Suco/ fruta 

Arroz /Feijão 
*carne em cubos 
Com batata 
* salada de 
tomate 
Suco de maracujá 
FRUTA 

Arroz/feijão 
Frango assado 
* salada de 
alface e 
cenoura 
suco 
fruta 

ARROZ/feijão 
Carne de porco 
 *salada  
* legumes 
Suco/ fruta 

Substit
uições 

Polenta ao 
molho bolonhesa 

Quibe assado 
croquete 

Carne de porco 
cozido ou assado 

Frango cozido *Carne de porco 
*picadinho de 
frango 

Lanche 
da 
tarde 

*chá mate gelado 
*pão com 
margarina 

Fruta 
 

Fruta 
 

Bolo 
Cha gelado 

fruta 

jantar esfirra 
suco 

Macarrão ao 
molho bolonhesa 
salada 

Arroz temperado 
Carne 
salada 

Sopa de 
macarrão com 
carne e legumes 

Risoto 
salada 
 



 
 
CARDÁPIO-   2020 
CRECHE-MATERNAL*  17/02 a 21/02 

refeições 2ª  FEIRA 
 

3ª FEIRA 
 

4ª FEIRA 
 

5ª FEIRA 
 

6ª FEIRA 
 

Café da  
manhã 

*Leite com 
achocolatado 
* bolacha 

*Leite com 
Achocolatado 
*pão com 
margarina 

*leite com  
Achocolatado 
*Pão com 
margarina 

*Leite com 
achocolatado 
*pão com margarina 

*Leite com  
*achocolatado 
*pão com 
margarina 
 

Almoço *ARROZ 
Polenta ao molho de 
carne 
Salada 
 
 
 

Arroz/feijão 
Omelete  
Salada de  
alface tomate 
Legumes  
suco 
 
 

Arroz /Feijão 
*carne em cubos 
Com batata 
* salada de tomate 
Suco de maracujá 
FRUTA 

Arroz/feijão 
Frango cozido 
* salada de 
alface e 
cenoura 
suco 
fruta 

ARROZ/feijão 
Purê de batata com 
molho de carne 
 *salada  
* legumes 
suco 
fruta 

Lanche 
da 
tarde 

*chá mate gelado 
*pão com 
margarina 

Suco 
Torta salgada  
 

Suco  
 pão com carne 

Bolo de banana 
Cha gelado 
 

Suco  
Pão  
fruta 

jantar Sopa de macarrão 
com carne e 
legumes 

Canja Sopa de fubá com 
legumes e carne 
salada 

Sopa de 
macarrão com 
legumes e carne 

Sopa  

 
 
 



CARDÁPIO- FEVEREIRO 2020 
CRECHE-MATERNAL*   24/02 A 28/02 

refeições 2ª  FEIRA 
 

3ª FEIRA 
 

4ª FEIRA 
 

5ª FEIRA 
 

6ª FEIRA 
 
 

Café da  
manhã 

Leite 
Bolacha ou pão 

Leite com 
chocolate 
Pão c/ 
margarina 
 

Leite com 
chocolate 
Pão c/ margarina 
 

*Leite com 
achocolatado 
*pão com 
margarina 

Leite com 
chocolate 
Pão c/ margarina 
 

Almoço Risoto de frango 
Salada de batata 
Omelete 
Salada de tomate 

Arroz/ feijão 
Bolinho de carne 
legumes 
salada/ suco 
fruta 
 

Arroz /Feijão 
*carne suína 
* salada  
fruta 
Suco de maracujá 

Arroz/feijão 
Carne de 
panela 
Legumes 
salada 
fruta 

macarronada 
Frango assado 
Legumes 
salada 
fruta 

Lanche 
da 
tarde 

Chá 
Pão com 
margarina 

Bolo de 
cenoura com 
cobertura 
Chá mate  

*suco de laranja  
Torta  

Suco 
Pão 

Suco  
Pão com carne 
 
 

jantar Sopa de fubá Torta de 
legumes com 
carne 
suco 

Sopa de macarrão 
Com legumes e 
carne 

canja 
 

Sopa de 
macarrão com 
com carne e 
legumes 

 
 
 
 



CARDÁPIO- MARÇO 2020            02/03 a 06/03 
CRECHE-MATERNAL* 

refeições 2ª  FEIRA 
 

3ª FEIRA 
 

4ª FEIRA 
 

5ª FEIRA 
 

6ª FEIRA 
 

Café da  
manhã 

*Leite com 
achocolatado 
* bolacha 

*Leite com 
Achocolatado 
*pão com 
margarina 

*leite com  
Achocolatado 
*Pão com 
margarina 

*Leite com 
achocolatado 
*pão com 
margarina 

*Leite com  
*achocolatado 
*pão com 
margarina 

Almoço *ARROZ 
Escondidinho de 
frango  
Salada 
omelete 
Fruta 
 

Arroz/feijão 
Bolinho de 
carne 
assado 
Salada de  
alface tomate 
Suco/ fruta 

Arroz /Feijão 
*carne em cubos 
Com batata 
* salada de 
tomate 
Suco de maracujá 
FRUTA 

Arroz/feijão 
Frango assado 
* salada de 
alface e 
cenoura 
suco 
fruta 

ARROZ/feijão 
Carne de porco 
 *salada  
* legumes 
Suco/ fruta 

Substit
uições 

Polenta ao 
molho bolonhesa 

Quibe assado 
croquete 

Carne de porco 
cozido ou assado 

Frango cozido *Carne de porco 
*picadinho de 
frango 

Lanche 
da 
tarde 

*chá mate gelado 
*pão com 
margarina 

Fruta 
 

Fruta 
 

Bolo 
Cha gelado 

fruta 

jantar Torta de frango 
suco 

Macarrão ao 
molho bolonhesa 
salada 

Arroz temperado 
Carne 
salada 

Sopa de 
macarrão com 
carne e legumes 

Risoto 
 

 
CARDÁPIO- MARÇO 2020   09/03 a 13/03 
CRECHE-MATERNAL 

refeições 2ª  FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 



16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 

Café da  
manhã 

*Leite com 
achocolatado 
* bolacha 

*Leite com 
Achocolatado 
*pão com 
margarina 

*leite com  
Achocolatado 
*Pão com 
margarina 

*Leite com 
achocolatado 
*pão com 
margarina 

*Leite com 
achocolatado 
*pão com 
margarina 

Almoço *Arroz / feijão 
 Purê de batata 
ao molho de 
carne moída 
Frango cozido 
Salada de repolho 
Com tomate 
Suco 
fruta 

Arroz/feijão 
Carne de 
panela com 
batata 
Salada de alface 
e tomate 
Fruta 
Suco de limão  
fruta 

Arroz /Feijão 
Almôndegas ao 
molho 
Salada 
Suco 
fruta 

Arroz/ feijão 
Quibe assado 
Croquete 
Salada de 
chicória  
Salada de 
beterraba 
fruta 

Arroz /Feijão 
Frango assado 
com batata 
Salada 
fruta 

Lanche 
da 
tarde 

Pão com carne 
suco 

* chá gelado 
com limão 
bolo de 
chocolate 

Suco  
Pão  
fruta 
 

*chá mate gelado 
* pão com  
Margarina 
fruta 

Torta de frango e  
tomate 
Suco  

jantar Sopa de macarrão 
com carne e 
legumes 

Sopa de fubá 
legumes e carne 

Macarrão ao 
molho de carne 
salada 
 

Sopa de 
macarrão com 
legumes e carne 

Arroz temperado 
salada 

 
 
 



 
CARDÁPIO- MARÇO 2020   16/03 A 20/03  
CRECHE-MATERNAL 

refeições 2ª  FEIRA 
16/03 

3ª FEIRA 
17/03 

4ª FEIRA 
18/03 

5ª FEIRA 
19/03 

6ª FEIRA 
20/03 

Café da  
manhã 

*Leite com 
achocolatado 
* bolacha 

*Leite com 
Achocolatado 
*pão com 
margarina 

*leite com  
Achocolatado 
*Pão com 
margarina 

*Leite com 
achocolatado 
*pão com 
margarina 

*Leite com 
achocolatado 
*pão com 
margarina 

Almoço *Arroz / feijão 
 Carne de porco 
Salada de repolho 
Com tomate 
Suco 
fruta 

Arroz/feijão 
Carne de 
panela com 
batata 
Salada de alface 
e tomate 
Fruta 
Suco de limão  
fruta 

Arroz /Feijão 
Frango cozido 
Salada 
Suco 
fruta 

Arroz/ feijão 
Quibe assado 
Salada de 
chicória  
Salada de 
beterraba 
fruta 

Arroz /Feijão 
Frango assado 
com batata 
Salada 
fruta 

Lanche 
da 
tarde 

Pão com carne 
suco 

* chá gelado 
com limão 
bolo de 
chocolate 

Suco  
Pão  
fruta 
 

*chá mate gelado 
* pão com  
Margarina 
fruta 

Torta de frango e  
tomate 
Suco  

jantar Sopa de macarrão 
com carne e 
legumes 

Sopa de fubá 
legumes e carne 

Macarrão ao 
molho de carne 
salada 

Sopa de 
macarrão com 
legumes e carne 

Arroz temperado 
salada 

 
 


