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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
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FAIXA ETÁRIA 1 a 4 ANOS 
PERÍODO INTEGRAL 

Cardápio elaborado atendendo as recomendações da Resolução 06/2020 e 20/2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE). Sujeito a alterações com ciente do nutricionista

DATA CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO LANCHE DA TARDE JANTA

Quarta, 
01/03/23

Café com leite, biscoito, 
fruta

Arroz, feijão, ovo cozido e 
alface

Bolo salgado/ fruta Sopa de lentilha com massa 
e batata

Quinta, 
02/03/23

café com leite, biscoito 
caseiro, fruta

Risoto de legumes c/ queijo, 
batata doce cozida e repolho

Bolo/ fruta Polenta cremosa c/ frango e 
queijo, repolho c/ cenoura

Sexta, 
03/03/23

Café com leite, pão com 
doce de fruta

Arroz, frango com batata, 
salada de alface

Vitamina de fruta, biscoito 
salgado

Sopa cremosa de cenoura 
com massa

Segunda, 
06/03/23

Café com leite, biscoito, 
fruta

Arroz, feijão, beterraba cozida Biscoitos caseiros/ fruta Carreteiro com salada 
sortida

Terça, 
07/03/23

Bebida láctea, bolo, fruta Massa com carne moída e 
salada de cenoura cozida

Bolo/ fruta Arroz, carne moída e salada 
de tomate

Quarta, 
08/03/23

café com leite, torrada
com manteiga e queijo

Polenta, carne de frango ao 
molho, salada de alface

Bolo salgado/ fruta Refogado de legumes, carne 
ao molho e arroz

Quinta, 
09/03/23

Café com leite, biscoito 
salgado, fruta

Massa ao molho de frango, 
salada de repolho e cenoura

Vitamina de frutas/ bolo Torta de legumes

Sexta, 
10/03/23

Café com leite, biscoito, 
fruta

Risoto de legumes com 
queijo, batata doce cozida, 
salada de alface

Torta de legumes/ fruta Arroz, frango ao molho, 
salada sortida

Segunda, 
13/03/23

Café com leite, pão de ló, 
fruta 

Arroz, feijão, ovo cozido, 
salada sortida

Pizza de carne moída/ fruta Massa ao molho de carne 
moída, beterraba cozida

Terça, 
14/03/23

Café com leite, biscoito
caseiro, fruta

Polenta ao molho de frango, 
salada de alface

Salada de fruta Arroz, frango ao molho e 
salada de repolho

NUTRICIONISTA 
DIANE FAVRETTO
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Quarta, 
15/03/23

Café com leite, torrada 
de presunto e queijo

Massa ao molho de frango, 
alface

Sanduíche de forno (pão, carne 

moída, queijo e tomate)/ fruta
Sopa cremosa de batata com 
arroz

Quinta, 
16/03/23

Leite com achocolatado, 
biscoito salgado, fruta

Carreteiro, salada sortida Bolo/ fruta Massa com carne moída,
moranga refogada

Sexta, 
17/03/23

Café com leite, torrada 
com manteiga e queijo

Massa ao molho com carne 
moída, cenoura com repolho

Pizza de frango/ fruta Arroz, carne moída com 
legumes, salada de tomate

Segunda, 
20/03/23

Café com leite/ bolo/ 
fruta

Arroz, feijão, salada sortida Frutas e biscoitos Sopa de feijão com batata e 
massa

Terça, 
21/03/23

Café com leite, biscoitos, 
frutas

Risoto de legumes com 
queijo, frango assado, alface

Bolo/ fruta Arroz, frango assado com 
batatas, pepino

Quarta, 
22/03/23

Leite c/ achocolatado, 
biscoito salgado, fruta

Massa com frango, repolho 
com cenoura

Pizza de carne moída e 
legumes/ fruta

Massa com carne moída,
repolho com cenoura

Quinta, 
23/03/23

café com leite, bolo, 
fruta

Polenta com carne moída e 
salada de couve flor

Bebida láctea/ bolo Sopa cremosa de moranga 
com arroz

Sexta, 
24/03/23

Leite com achocolatado, 
biscoito caseiro, fruta

Carreteiro, salada de batata e 
cenoura

Brusqueta (pão, manteiga, 
queijo e tomate)/ fruta

Massa fresca com carne 
e queijo, beterraba 
cozida

Segunda, 
27/03/23

Café com leite, pão com 
doce de fruta/ fruta

Arroz, feijão, ovo cozido, 
alface com tomate

Bolo/ fruta Sopa de feijão com massa
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Terça, 
28/03/23

Café com leite, bolo, 
fruta

Polenta ao molho de frango e 
moranga refogada, beterraba 
cozida

Torta de legumes Arroz, frango com 
cenoura ao molho, 
repolho refogado

Quarta
29/03/23

Café com leite, biscoitos 
salgados, fruta

Massa com carne moída e 
salada de brócolis

Bolo e fruta Arroz, carne moída,
salada sortida

Quinta, 
30/03/23

Café com leite, biscoitos 
caseiros, fruta

Carreteiro com salada de 
repolho

Sanduíche de forno (pão, carne 
moída, queijo e tomate)/ fruta

Sopa de legumes com 
massa

Sexta, 
31/03/23

Café com leite, bolo de 
milho, fruta

Massa com carne moída e 
salada de cenoura c/ repolho

Bebida láctea/ bolo Torta de legumes


