
                      

CARDÁPIO ESCOLAR 2020

BERÇÁRIO II

Thaísa Stadler Goroy

CRN22426

Nutricionista

LANCHE DA 

MANHÃ
Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

ALMOÇO

Papinha de Carne: 

batata doce, cenoura, 

inhame, alface, 

vagem

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, chuchu, 

chicória, beterraba

Papinha de Carne, 

batata, cenoura, 

vagem, 

espinafre,cará

Papinha de Carne 

com: batata, 

cenoura, abobora, 

repolho, tomate

Papinha de Carne 

com: batata doce, 

chuchu, inhame, 

vagem, repolho

SOBREMESA Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

LANCHE DA 

TARDE
Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta

JANTAR

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, vagem 

abobrinha, acelga

Papinha de Carne:

Creme de 

mandioquinha com 

carne

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, inhame, 

beterraba, repolho

Papinha de Frango 

com: Creme de 

Legumes com 

frango

Papinha de Frango 

com: batata doce, 

cenoura, cará, 

chuchu, espinafre

LANCHE DA 

MANHÃ
Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

ALMOÇO

Papinha de Frango 

com: batata doce, 

cenoura, vagem, 

alface, tomate

Papinha de Carne 

com: 

mandioquinha, 

vagem, cará, 

cenoura, acelga

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, 

abobrinha, couve 

derretida, inhame

Papinha de Carne 

com: 

mandioquinha, 

abobrinha, cará, 

cenoura, repolho

Papinha de Frango 

com: batata doce, 

cenoura, 

chuchu,alface, 

vagem

SOBREMESA Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

LANCHE DA 

TARDE
Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta

JANTAR

Papinha de Carne 

com: batata, cará, 

vagem, couve, 

abobrinha,

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, chuchu, 

vagem, acelga

Papinha de Carne 

com:

batata doce, 

cenoura, abobora, 

couve, cará

Papinha de Frango 

com: 

mandioquinha, 

chuchu, inhame, 

vagem, brócolis 

Papinha de Carne 

com: batata, 

cenoura, 

abobrinha, tomate, 

espinafre

Semana 2 – 23/03 á 27/03

Semana 1 - 16/03 á 20/03

O almoço é servido com arroz e feijão juntamente com a guarnição (papinha e salada) e prato principal (carne, frango e ovos)

*Sucos naturais: laranja, maracujá, limão e abacaxi

*Papinha de fruta: pera, mamão, maçã e banana

O almoço é servido com arroz e feijão juntamente com a guarnição (papinha e salada) e prato principal (carne, frango e ovos)

*Sucos naturais: laranja, maracujá, limão e abacaxi

*Papinha de fruta: pera, mamão, maçã e banana



                      

CARDÁPIO ESCOLAR 2020

BERÇÁRIO II

Thaísa Stadler Goroy

CRN22426

Nutricionista

LANCHE DA 

MANHÃ
Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

ALMOÇO

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, inhame, 

abóbora, repolho 

Papinha de Carne 

com: mandioca, 

cenoura, vagem, 

chuchu, alface

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, beterraba, 

vagem, chuchu

Papinha de Frango 

com: inhame, 

batata, cenoura, 

agrião, vagem, 

abobrinha

Papinha de Carne 

com: batata doce, 

cenoura, cará, 

vagem, alface

SOBREMESA Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

LANCHE DA 

TARDE
Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta

JANTAR

Papinha de Carne 

com: batata doce, 

cará, abobrinha, 

cenoura, couve

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, abóbora, 

tomate, chicória

Papinha de Carne 

com: mandioca, 

cenoura, cará, 

vagem, repolho

Papinha de Carne 

com: 

mandioquinha, 

cenoura, 

chuchu,vagem, 

espinafre

Papinha de Frango 

com: batata doce, 

cenoura, vagem, 

repolho, abobrinha

LANCHE DA 

MANHÃ
Fruta Fruta Fruta Fruta

ALMOÇO

Papinha de Carne 

com: batata, 

cenoura, inhame, 

abobrinha, alface

Papinha de Frango 

com: batata doce, 

cenoura, abobora, 

cará, couve

Papinha de Carne 

com: 

mandioquinha, 

cenoura, beterraba, 

vagem, repolho

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, vagem, 

espinafre, cará

SOBREMESA Fruta Fruta Fruta Fruta

LANCHE DA 

TARDE
Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta

JANTAR

Papinha de Frango 

com: 

mandioquinha, 

abóbora, vagem, 

acelga, cará

Papinha de Carne 

com: batata, 

cenoura, acelga, 

chuchu, inhame

Papinha de Frango 

com: mandioca, 

cenoura, beterraba, 

agrião, chuchu

Papinha de Carne 

com: batata doce, 

chuchu, cenoura, 

inhame, repolho

*Sucos naturais: laranja, maracujá, limão e abacaxi

Semana 3 – 30/03 á  03/04

O almoço é servido com arroz e feijão juntamente com a guarnição (papinha e salada) e prato principal (carne, frango e ovos)

*Papinha de fruta: pera, mamão, maçã e banana

Semana 4 – 06/04 á 10/04

O almoço é servido com arroz e feijão juntamente com a guarnição (papinha e salada) e prato principal (carne, frango e ovos)

*Sucos naturais: laranja, maracujá, limão e abacaxi

*Papinha de fruta: pera, mamão, maçã e banana

FERIADO



                      

CARDÁPIO ESCOLAR 2020

BERÇÁRIO II

Thaísa Stadler Goroy

CRN22426

Nutricionista

LANCHE DA 

MANHÃ
Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

ALMOÇO

Papinha de Frango 

com: 

mandioquinha, 

cenoura, couve, 

tomate, chuchu

Papinha de Carne 

com: batata doce, 

cenoura, 

chuchu,espinafre,a

bobrinha

Papinha de 

Frango: mandioca, 

cenoura, inhame, 

vagem, couve

Papinha de Carne 

com: batata, 

cenoura, 

abobora,tomate, 

brócolis

Papinha de Frango 

batata doce, 

cenoura, cará, 

vagem, chicória

SOBREMESA Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

LANCHE DA 

TARDE
Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta Mamadeira/Fruta

JANTAR

Papinha de Carne: 

batata, cenoura, 

cará, repolho, 

abobora

Papinha de Frango 

com: cará, 

mandioquinha, 

abobrinha, 

cenoura, alface

Papinha de Carne 

com: batata doce, 

cenoura, inhame, 

couve, abobrinha

Papinha de Frango 

com: batata, 

cenoura, abóbora, 

alface, chuchu

Papinha de Carne 

com: Creme de  

mandioquinha c/ 

carne

O almoço é servido com arroz e feijão juntamente com a guarnição (papinha e salada) e prato principal (carne, frango e ovos)

*Sucos naturais: laranja, maracujá, limão e abacaxi

*Papinha de fruta: pera, mamão, maçã e banana

5ªSemana 13/04 á 17/04


