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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREÍ - AGOSTO 2021 

CARDÁPIO 1: ALUNOS DE 4 A 6 MESES (PERÍODO INTEGRAL) 

DATA DIA I DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE 1 LANCHE 2 

02/ago Seg. 
Formula Infantil 

1 

Suco natural de 
laranja com 

cenoura 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / ovo mexido / cenoura 
cozida com chairo verdel maçã raspada 

Formula Infantil 1 Melão em papa 

03/ago Ter. 
Formula Infantil 

1 
Melancia em papa 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / frango desfiado com 
tomate e acelga / batata  saute  / Suco natural de manga 

Formula Infantil 1 Maçã raspada 

04/ago  Qua.  
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

abacaxi 
Papa: arroz / feijão preto peneirado / carne desfiada com 

mandioca / couve refogada / suco natural de goiaba 
Formula Infantil 1 Banana amassada 

05/ago Qui. 
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

mexerica 
Papa: arroz / fedão carioca peneirado/ carne moida com batata 

doce / escarola refogada /mamão, amassado 
Formula Infantil 1 Melancia em papa 

06/ago  Sex.  
Formula Infantil 

1 
Maçã raspada 

Papa: macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca peneirado / frango 
desfiado refogado com molho cie tomate / purê de batata / Suco 

natural de laranja 
Formula Infantil 1 Mamão amassado 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE 1 LANCHE 2 

09/ago Seg. 
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

laranja 

Papa: arroz / feijão carioca com louro peneirado / peixe assado 
desfiado com cebola e cheiro verde / abóbora refogada / suco 

natural de goiaba 
Formula Infantil 1 Maçã raspada 

10/ago Ter. 
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

abacaxi 
Papa: arroz / feijão preto peneirado / frango desfiado com tomate 

/ repolho refogado / Maçã raspada 
Formula Infantil 1 Melão em papa 

11/ago  Qua  
Formula Infantil 

1 
Abacate com 

banana amassados 

Papa: macarrão ao sugo / feijão carioca peneirado / carne moida 
+ PTS com cheiro verde / cenoura cozida / suco natural de 

mexerica 
Formula Infantil 1 Banana amassada 

12/ago Qui. 
Formula Infantil 

1 

Suco natural de 
laranja com 

cenoura 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado /frango desfiado 
aceboradO com couve / abobrinha refogada / banana amassada 

Formula Infantil 1 Mamão amassado 

13/ago  Sex.  
Formula Infantil 

1 
banana amassada 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / polenta cremosa com 
carne molda, molho de tomate e manjericão / abóbora cozida / 

suco,natural de laranja 
Formula Infantil 1 Melão em papa 

DATA DIA DESJEJUM . 	COLAÇÃO :ALMOÇO LANCHE 1 LANCHE 2 

16/ago Seg. 
Formula Infantil 

1 
Melão em papa 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / frango desfiado com 
tomate e inhame/ acelga refogada / suco natural de laranja 

_ Formula Infantil 1 Maçã raspada 

17/ago Ter. 
Fórmula !nfantil 

1 
Suco natural de 

goiaba 
Papa. arroz /feijão carioca peneirado / carne desfiada / mandioca 

cozida / maga raspada 
Formula Infantil 1 Para raspada 

18/ago  Qua.  
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

laranja  
Papa: arroz /feijéo carioca peneirado / frango desfiado refogado 

.corn  molho de tomate / couve refogada / mamão amassado 
Formula  Infant!  1 Banana amassada 

19/ago Qui. 
Formula Infantil 

1 
Banana amassada 

Papa: macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca peneirado / carne 
molda + PTS com cheiro verde/ couve refogada / suco natural 

de manga 
Formula Infantil 1 Melancia em papa 

20/ago  Sex.  
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

maga- 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / frango desfiado 
acebolado / abóbora cozida com cheiro verde / suco natural de 

mexerica 
Formula Infantil 1 Mamão amassado 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE 1 LANCHE 2 

23/ago Seg. 
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

laranja 
Papa: arroz / feijão carioca peneirado / ovo mexido / cenoura 

cozida rrnag5 raspada 
Formula Infantil 1 Melão em papa 

24/ago Ter. 
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

melancia 

Papa: macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca peneirado / frango 
desfiado refogado com molho de tomate e cheiro verde / 

beterraba cozida / suco natural de goiaba 
Formula Infantil 1 Maga raspada 

25/ago  Qua.  
Formula Infantil 

1 
Abacate com 

banana amassados 

*Papa: arroz / feijão carioca com louro peneirado / PTS refogada 
com cheiro verde / purê de abóbora / suco natural de laranja com 

. 	, 	cenoura 
Formula Infantil 1 

Banana 
amassada 

26/ago Qui. 
Fórmula Infantil 

1 
Maçã raspada 

Papa: arroz / feijão preto peneirado / frango desfiado acebolado 
com acelga / batata doce com cheiro verde / suco natural de 

manga 
Formula Infantil 1 Mamão amassado 

27/ago  Sex.  
Formula Infantil 

1 
Suco natural de 

mexerica 
Papa: arroz / feijão carioca peneirado / escondidinho (mandioca) 

de carne moida / espinafre refogado / pera raspada 
Formula Infantil 1 Melancia em papa 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHEI LANCHE 2 

30/ago Seg. 
Formula  infant!  

1 

Suco natural de 
laranja com 	, 

cenoura 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / frango desfiado refogado 
com molho de tomate e repolho / abóbora cozida  corn  cheiro 

verde / maçã raspada 
Formula Infantil 1 Melancia em papa 

31/ago Ter. 
Formula Infantil 

1 Maçã raspada 
Papa: arroz com cenoura / feijão carioca peneirado / carne moida 

+ PTS / acelga refogada / suco natural de manga 
Formula Infantil 1 Melão em papa 
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREi AGOSTO 2021 

CARDÁPIO 2: ALUNOS DE ti A 12 MESES (PERiODO INTEGRAL) 

DATA DIA DESJEJUM 4 	COL  .AÇA0 ALMOÇO 	 LANCHE JANTAR 

02/ago Seg. Formula Infantil 
2 

Suco natural de 
laranja com 

cenoura. 

H 
Papa: arroz .'feijão carioca peneirado / ovo mexido / cenoura 

cozida com creiro verde / maçã raspada 

a 

Formula Infantil 
2 

Caldo rosa (cenoura, beterraba 
e batata) (sem creme de leite) 

03/ago Ter. F
órmula Infantil 

2 Melancia em papa 
Papa: arroz / feijao carioca peneirado / frango desfiado com 

tomate e acelga / batata  sauté  / Suco natural de manga 
Formula Infantil 

2 
Mingau de fubá com chuchu, 

acelga e ovo 

04/ago  Qua.  
Formula Infantil 

2 
Suco natural de 

abacaxi 
Papa: arroz / feijão preio peneirado / carne desfiada com 

mandioca / couve refogada / suco natural de goiaba 
Formula Infantil 

2 
Sopa creme de feijão com 

frango, batata doce e abóbora 

05/ago Qui. 
Formula Infantil 

2 
Suco natural de 

mexerica 
Papa: arroz / feijão carioca peneirado/ carne moida com batata 

doce / escarola refogada / mamão amassado 
Formula Infantil 

2 
Sopa creme de batata com 
couve e frango desfiado 

06/ago  Sex.  
Formula Infantil 

2 
Maçã raspada 

Papa: macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca peneirado / 
frango desfiado refogado  corn  molho de tomate /  pure  de batata 

/ Suco natural de laranja 

Formula Infantil 
2 

Creme de mandioquinha com 
cenoura, abobrinha e carne 

moida 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 

09/ago Seg. 
Formula Infantil 

2 
Suco natural de 

laranja 

Papa: arroz / feijão carioca com louro peneirado / peixe assado 
desfiado com cebola e cheiro verde / abóbora refogada / suco 

natural de goiaba 

Fórmula Infantil 
2 

Sopa creme de batata com 
chuchu, alcega e frango 

desfiado 

10/ago Ter.  Formula Infantil 
2 

Suco natural de 
abacaxi 

Papa: arroz / feijão preto peneirado / frango desfiado com 
tomate / repolho refogado / Maça raspada 

Formula Infantil 
2 

Sopa creme de feijão com 
came  moida, batata doce e 

abóbora 

11/ago  Qua.  Formula Infantil 
2 

Abacate com 
banana amassados 

Papa: macarrão ao sugo / feijão carioca peneirado /  came  
moida + PTS com cheiro verde / cenoura cozida / Sue() natural 

de mexerica 

Formula Infantil 
2 

Canja (arroz, frango desfiado, 
batata e cenoura) 

12/ago Qui. Formula Infantil 
2 

Suco natural de 
laranja com 

cenoura 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / frango desfiado 
acebolado com couve / abobrinha refogada / banana amassada 

Formula Infantil 
2 

Sopa creme de abóbora com 
inhame e frango desfiado 

13/ago  Sex.  
Formula Infantil 

2 
.banana amassada 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / polenta cremosa com 
carne moida, molho de tomate e manjericão / abóbora cozida / 

suco natural dp laranja 

Formula Infantil 
2 

Creme de mandioquinha com 
cenoura, abobrinha e ovo 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO . ALMOÇO LANCHE JANTAR 

16/ago Seg. 
Formula infanta 

2 
Melão em papa 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / frango desfiado com 
tomate e inhame/ aCelga refogada / suco natural de laranja 

Formula  Infant!!  
2 

Caldo rosa (cenoura, beterraba 
e batata) (sem creme de leite) 

17/ago Ter. Fórmula Infantil 
2 	'' 

Suco natural de 
goiaba 

Papa: arroz /feijão carioca peneirado / carne desfiada / 
mandioca cozida / maçã raspada 

Formula Infantil 
2 

Sopa creme de ervilha com 
arroz, repolho e frango desfiado 

18/ago  Qua.  Formula Infantil 
2 

Suco natural de 
laranja 

Papa: arroz /feijão carioca peneirado / frango desfiado refogado 
com molho de tomate / couve refogada / mamão amassado 

Fórmula Infantil 
2 

Scoepnaoucrrlemeespdinealfernetie
lhacacronem 

desfiada 

19/ago Qui. 
Formula Infantil 

2 
Banana amassada 

Papa: macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca peneirado / 
carne moida + PTS com cheiro verde / couve refogada 1 suco 

natural de manga 

Fórmula Infantil 
2 

Sopa creme de feijão com 
frango desfiado, batata doce e 

abóbora 

20/ago  Sex.  
Formula Infantil 

2 
Suco natural de 

maçã 

Papa: arroz /  Mao  carioca peneirado / frango desfiado 
acebolado / abóbora cozida com cheiro verde / suco natural de 

mexerica 

. 	. 
Formula  Infant!!  

2 
Sopa creme de abóbora com 

inhame e frango desfiado 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 

23/ago Seg. Formula Infantil 
2 

Suco natural de 
laranja 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / ovo mexido / cenoura 
cozida / maçã raspada 

Formula Infantil 
2 
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   lentilha 
frango

co  m 

desfiado 

24/ago Ter. Fórmula Infantil 
2 

Suco natural de 
melancia 

Papa: macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca peneirado / 
frango desfiado refogado com molho de tomate e cheiro verde / 

beterraba cozida! suco natural de goiaba 

. 	. 
Formula  Infant!!  

2 

. 
Sopa creme de ervilha com 
abóbora e frango desfiado 

25/ago  Qua.  Formula Infantil 
2 

Abacale. com  
banana amassados 

. 
Papa: arroz / feijão carioca com louro peneirado / PTS 

refogada com cheiro verde!  pure  de abóbora / suco natural de 
, 	laranja com cenoura 

Formula Infantil 
2 

Sopa creme de legumes 
(batata, beterraba e cenoura) 

26/ago Qui. Formula Infantil 
2 Maçã raspada 

Papa:  an oz  / feijão preto peneirado / frango desfiado acebolado 
com acelga / batata doce com cheiro verde / suco natural de 

manga 

. 
Formula Infantil 

2 
Mingau de fubá com cenoura, 

espinafre e ovo 

27/ago  Sex.  Formula Infantil 
2 

Suco natural de 
mexerica 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / escondidinho 
(mandioca) de carne moida / espinafre refogado / pera raspada 

Formula Infantil 
2 

Creme de mandioca com, 
agrião e carne moida 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 

30/ago  Sag.  Formuiaintantii 
2 

Suco natural de 
laranja com 

cenoura 

Papa: arroz / feijão carioca peneirado / frango desfiado 
refogado com molho de tomate e repolho / abóbora cozida com 

cheiro verde 1 maçã raspada 

Formula Infantil 
2 

Mingau de fubá com chuchu, . 
acelga e ovo 

31/ago 
I 
I  

Ter. Formula Infantil 
2 Maçã raspada Papa: arroz cem cenoura / feijão carioca peneirado / carne 

moida + PTS / acelga refogada / suco latural de manga 
Fórmula Infantil 

2 
Canja (arroz, frango desfiado 

batata e cenoura) 
.,---- 



DATA DIA DESJEJUM 'ALMOÇO LANCHE JANTAR  

02/ago Seg. 
Leite integral  corn  maçã e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca / ovo mexido com queijo / 

cenoura cozida  cam  cheiro verde / maçã 
i 

Melão 
Caldo rosa (cenoura, 	' 

beterraba e batata) (sem 
creme de leite) 

03/ago Ter. 
Leite integral.  corn  café e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca / frango em tiras com tomate e 

acelga t.batata  sauté  
Maçã  

Mingau de fubá com chuchu, 
acelga e ovo 

04/ago  Qua.  
Leite integral com mamão e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão preto / carne em cubos com mandioca 

/ couve refogada 

Salada de frutas (banana, 
suco de laranja, maçã e 

mamão) 

Sopa creme de feijão com 
frango, batata doce e 

abóbora 

05/ago Qui. 
Leite integral com 

achocolatado e bolo caseiro 
de banana (sem açúcar) 

Arroz / feijão carioca / carne moida com batata doce 
/ escarola refogada / mamão 

Melancia 
Sopa creme de batata com 
couve e frango desfiado 

06/ago  Sex.  
Leite integral com 

achocolatado e biscoito (sem 
açúcar) 

Macarrão ao alho e oieo / feijão carioca / frango em 
cubos refogado cem molho de tomate i purê de 

batata / Suco natural de lararja 
Mamão 

Creme de mandioquinha 
com cenoura, abobrinha e 

carne moida 

DATA DIA DESJEJUM ALMOÇO LANCHE JANTAR 

09/ago Seg. 
Leite integral com café e 

oiscoito (sem açúcar) 

Arroz / feijão carioca com louro / peixe assado com 
cebola e cheiro verde / abóbora refogada / suco 

natural de goiaba 
Maçã 

Sopa creme de batata com 
chuchu, alcega e frango 

desfiado 

10/ago Ter. 
Leite integral  corn magi;  e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão preto / frango em tiras com tomate / 

repolho refogado / maçã 
Melão 

Sopa creme de feijão com 
carne moida, batata doce e 

abóbora 

11/ago  Qua.  
Leite integral com mamão e 

biscoito integral (sem açúcar) 
Macarrão ao sugo / feijão carioca / carne moida + 

PTS com cheiro verde / cenoura cozida 
Banana 

Canja (arroz, frango 
desfiado, batata e cenoura) 

12/ago Qui. 
Leite integral com 

achocolatado e bisnaguinha 

• 
Arroz / feijão carioca / frango em cubos acebolado 

com couve / abobrinha relegada / banana 
* a• 

Salada de frutas (banana, 
suco de laranja, maçã e 

mamão) 

Sopa creme de abóbora com 
inhame e frango desfiado 

13/ago  Sex,  
Leite integral com 

achocolatado e bolo caseiro 
de banana (sem açúcar) 

Arroz / feijão carioca kpolenta cremosa com carne 
• moida, molho de tomate emanjericãe / abóbora 

cozida 
Melão 

Creme de mandioquinha 
com cenoura, abobrinha e 

ovo 

DATA DIA DESJEJUM : 	ALMOÇO • LANCHE JANTAR 

16/ago Seg, 
• Leite integral com pera e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca / frango em tiras com tomate 

e inhame / acelga refogada 
Maçã 

Caldo rosa (cenoura, 
beterraba e batata) (sem 

creme de leite) 

17/ago Ter. 
Leite'integral-com 

achocolatado e biscoito  (cam  
açúcar) 

Arroz / feij.ão carioca / carne em cubos! mandioca 
cozida / maçã 

Pera 
Sopa creme de ervilha com 

arroz, repolho e frango 
desfiado 

18/ago  Qua  
Leite integral com maçã e 

biscoito (sem açúcar) 

• 
Arroz / feijão carioca /  hallo  em cubos refogado 
com molho de tomate / couve refogada / mamão 

Salada de frutas (banana, 
suco de laranja, maçã e 

mamão) 
cenoura, espinafre e carne 

 

Sopa creme de lentilha com 

desfiada 

19/ago Qui. 
Leite integral com café e bolo 

caseiro de banana (sem 
açúcar) • 

, 
Macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca / carne 

moida + PTS com cheiro verde! couve refogada 
Melancia 

Sopa creme de feijão com 
frango desfiado, batata doce 

e abóbora 

20/ago  Sex.  
Leite integral com 

achocolatado e pão de leite 

Arroz / feijão carioca / frango em tiras acebolado / 
abóbora cozida com cheiro verde / suco natural de 

mexerica 
Mamão 

Sopa creme de abóbora com 
inhame e frango desfiado 

DATA DIA DESJEJUM 	• ALMOÇO : LANCHE JANTAR 

23/ago Seg. 
Leite integral com  cafe  e 

biscoito  (sent  açúcar) 
Arroz / feijão carioca / ovo mexido com queijo / 

cenoura cozida / maçã
, 

Melão 
Sopa creme de lentilha com 

chuchu, acelga e frango 
desfiado 

24/ago Ter. 
Leite integral com maçã e 

biscoAo integral (sem açúcar) 

Macarrão no alho e óleo / feijão carioca / frango em 
tiras refogado com molho de tomate e cheiro verde / 

beterraba cozida 
Maçã 

Sopa creme de ervilha com 
abóbora e frango desfiado 

25/ago  

, 

Qua.  
Leite integral com mamão e 

biscoito (sem açúcar) 

* 	Arroz / feijão carioca com lotirel PTS refogada 
com cheiro verde /  pure'  de abóbora / suco natural 

de laranja  cam  cenoura . 
Banana 

 Sopa creme de legumes 
(batata, beterraba e cenoura)  

20/ago 	Qui. 
Leite integral com 

achocolatado e bisnagainha 

. 	, 
Arroz! feijão pretc / frango em cubos acebolado 

com acelga / batota doce com cheiro verde 

Salada de frutas (banana,
Mingau 

suco de laranja, maça e 
mamão) 

de fubá com 
cenoura, espinafre e ovo 

27/ago  Sex.  
Leite integral com: 

achocolatado e bolo caseiro 
de banana (sem açúcar) 

Arroz / feijão carioca / a.condidinho (mandioca) de 
• 

carne moida / espinafre refogado / pera Melancia 
Creme de mandioca com, 

agrião e carne moida 

DATA DIA DESJEJUM , 	. ALMOÇO' LANCHE JANTAR 

30/ago Seg. 
Leite integral com 

achocolatado e biscoito (sem 
açúcar) 

Arroz / feijão carioca / frango  en, tire's  refogado  corn  
molho de tomate e repolho / abóbora cozida com 

, : 	cheiro verde /maçã 
Melancia 

Mingau de fubá com chuchu, 
acelga e ovo 

31/ago , 

L 	 

Ter . 
Leite integral com maçã e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz  coin  cenoura / feijão carioca / carne moida -1' 

PTS / acelga refogada / suco natural de ma nga Melão Canja (arroz, frango 
desfiado, batata e cenoura) 

Va. '2 Fe 

52,1 I  334,5  I  4.5  
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ALIMENTAW 'COLAR JACAREi - AGOSTO 2021 

CARDÁPIO 3: ALLi,,OS 1 A 4  ANDS  (PERÍODO INTEGRAL) 

Campanha internacional Se0unda Sem .Cisne 

OBS: As p:eparaçaes de  felts,  uoiti achocalando e leite  corn cafe  ser5o substituidas por leite batido cem frutas variadas para alunos menores de. 02 anos. 

Denise  Cris  Biasuz  
President  

Conselho de Alimentaçao Escolar -  CAE 

Emily  B. F. da Mota  
Nutricionista 

CRN3 49087 



DATA DIA ALIMENTOS / REFEIÇOES 

02/ago Seg. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca / ovo mexido 

com queijo / cenoura cozida com cheiro verde 

1 copo descartável com
1.saco 

tampa: leite em pó ou 
fórmula infantil 	,- 

plástico: 
maga inteira 

1 saco plástico: 
melão fracionado 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

03/ago Ter. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca / frango em tiras 

com tomate e acelga / batata  sauté  
, 

1 copo descartável com 
lampa: leite em pó ou 

formula infantil 	, 

1 saco plástico: 
maçã" inteira 

1 saco plástico: 
melancia fracionada 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

04/ago  Qua.  
- 

1 marmitex: arroz / feijão preto/ carne em cubos 
com mandioca / couve refogada 

' 1 copo descartável  born  
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

4  1 saco plástico: 
abacaxi fracionado 

1 saco plástico: 
banana inteira 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

05/ago Qui. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca / carne moida 

com batata doce / escarola refogada 

1 copo descartável com1 
tampa: leite em pó ou 

formula infantil 

saco plástico: 
mexerica inteira 

1 saco plástico: 
melancia fracionada 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

06/ago  Sex.  
1 marmitex: macarra6 ao alho e óleo / feijão 

carioca / frango em cubos refogado com molho de 
tomate / purê de batata 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
mamão fracionado 

1 saco plástico: 
laranja inteira 

1 saco plástico: bolo de 
banana (sem açúcar) 

DATA DIA ALIMENTOS! REFEIÇOES 

09/ago Seg. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca com louro / peixe 

assado com cebola e cheiro verde / abóbora 
refogada 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
maçã inteira 

1 saco plástico: 
laranja inteira 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

10/ago Ter. 
1 marmitex: arroz / feijão preto / frango em tiras 

com torn6te / repolho refogado 

1 copo descartável com1 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

saco plástico: 
abacaxi fracionado 

1 saco plástico: 
melão fracionado 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

11/ago  Qua.  
1 marmitex: macarrão ao sugo / feijão carioca / 
carne moida + PTS com cheiro verde / cenoura 

cozida 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
banana inteira 

1 saco plástico: 
mexerica inteira 

1 saco plástico: biscoito 
integral (sem açúcar) 

12/ago Qui. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca / frango em cubos 

acebolado com couve / abobrinha refogada 

1 copo descartável com1 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

saco plástico: 
laranja inteira 

1 saco plástico: 
mamão fracionado 

1 saco plástico: bolo de 
banana (sem açúcar) 

13/ago  Sex.  
1 marmitex: arroz / feijão carioca / polenta cremosa 
com carne moida, molho de tomate e manjericão / 

abóbora cozida 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
melão fracionado 

1 saco plástico: 
banana inteira 

i 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

DATA DIA ALIMENTOS / REFEIÇOES 

16/ago Seg. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca / frango em 

tiras com tomate e inhame / acelga refogada 

1 copo descartável com1 
tampa: leite em p6 ou 

fórmula infantil 

saco plástico: 
melão fracionado 

1 saco plástico: 
maçã inteira 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

17/ago Ter. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca / carne em cubos 

/ mandioca cozida 

1 copo descartável com 
tampa:eite'em l 	pó  ow  

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
pera inteira 

1 saco plástico: 
maçã inteira 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

18/ago  Qua.  
1 marmitex: arroz / feijão carioca / frango em 
cubos refogado com molho de tomate / couve 

refogada 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
laranja inteira 

1 saco plástico: 
banana inteira 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

19/ago Qui. 
1 marmitex: macarrão ao alho e óleo / feijão 

carioca / carne moida + PTS com cheiro verde / 
couve refogada 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
melancia 

fracionada 

1 saco plástico: 
banana inteira 

1 saco plástico: bolo de 
banana (sem açúcar) 

20/ago  Sex.  
1 marmitex: arroz / feijão carioca / frango em tiras 

acebolado / abóbora cozida com cheiro verde 

1 copo descartável com . 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
mexerica inteira 

1 saco plástico: 
mamão fracionado 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

DATA DIA ALIMENTOS! REFEIÇOES 

23/ago Seg. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca / ovo mexido 

com queijo / cenoura cozida 

1 copo descartável com 
tampa: leite em p6 ou 

formula infantil 

1 saco plástico: 
laranja inteira 

1 saco plástico: 
melão fracionado 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

24/ago 

, , 

Ter. 
1 marmitex: macarrão ao alho e óleo / feijão 

carioca / frango em tiras refogado com molho de 
tomate e cheiro verde / beterraba cozida 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
maçã inteira 

1 saco plástico: 
melancia fracionada 

1 saco plástico : biscoito 
integral (sem açúcar) 

25/ago  Qua.  

. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca com louro / 

PTS refogada com cheiro verde / purê de abóbora 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
banana inteira 

1 saco plástico: 
laranja inteira 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

")26/ago Qui. 
1 marmitex: arroz / feijão preto / frango em cubos 
acebolado com acelga / batata doce com cheiro 

verde 

1 copo descartável  corn  
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
mama _ 	fracionado 

1 saco plástico: 
maçã inteira 

1 saco plástico: biscoito 
 (sem açúcar) 

Sex.  1 marmitex: arroz / feijão carioca / escondidinho 
(mandioca) de carne moida / espinafre refogado 

1 copo descartável com 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
melancia 

fracionada 

1 saco plástico: 
mexerica inteira 

1 saco plástico: bolo de  
banana (sem açúcar) 

DATA DIA ALIMENTOS / REFEIÇOES 

30/ago Seg. 
1 marmitex: arroz / feijão carioca / frango em tiras 

refogado com molho de tomate e repolho / abóbora 
cozida com cheiro verde 

1 copo descartável com 
tampa: leite em p6 ou 

fórmula infantil 

1 saco plástico: 
laranja inteira 

1 saco plástico: 
melancia fracionada 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

31/ago Ter. 1 marmitex: arroz com cenoura / feijão carioca / 
carne moida + PTS / acelga refogada 

1 copo descartável com1 
tampa: leite em pó ou 

fórmula infantil 

saco plástico: 
melão fracionado 

1 saco plástico: 
maçã inteira 

1 saco plástico: biscoito 
(sem açúcar) 

.....„ 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREi - AGOSTO 2021 

CARDÁPIO COM EMBALAGEM PARA ALUNOS DA CRECHE 
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DATA DIA LANCHE 	 REFEIÇÃO 

02/a go Seg. 
Leite integral com maçã e biscoito (seni 

açúcar) 
Arroz / feijeo carioca / ovo mexido com queijo / cenoura 

cozida com cheiro verde / maçã 

03  ago  

1—  

Ter. 
Leite integral com café e biscoito (sem 

açúcar) 
al  

Arroz / feijão carioca / frango em tiras com tomate e acelga / 
batata  sauté  / melão 

04/ago  Qua.  
Leite integral com mamão e biscoito  (sawn 	Arroz / feijão preto / carne em cubos com mandioca / couve 

açúcar) 	 refogada / banana 

05/ago Qui. 
Leite integral integral com achocolatado e bolo 

caseiro de banana (sem açúcar) 
Arroz/ feijão carioca / carne moida com batata doce / 

escarola refogada / mameo 

06/ago  Sex.  
Macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca / frango em cubos 

Leite integral com achocolatado e biscoito 
refogado com molho de tomate /  pure  de batata / suco natural 

(sem agOcar) 
de laranja 

DATA DIA LANCHE REFEIÇÃO 

09/a go  Seg.  
Leite integral com café e biscoito (sem 

açúcar) 
Arroz / feijão carioca com louro / peixe assado com cebola e  

cheiro verde / abóbora e acelga refogados / maça 

10/a go  T 	,  
Leite integral com maçã e biscoito (sem n 

açúcar) 
Arroz / feijão prate ,I frango em tiras com tomate / repolho  

refogado / melão 

11/ago  Qua.  
Leite integra! com mama° e biscoito integral 

(sem agilcar) 

Macarrão ao sugo / feijão carioca / carne moida + PTS  corn  
Cheiro verde / cenoura cozida e escarola refogada / suco 

natural de mexe-ca 

12/ ago  Qui.  
Leite integral com achocolatado e 

bisnaguinha 
Arroz / feijão carioca / frango em cubos acebolado com couve  

1 abobrinha refogada /banana 

13/ago  Sex.  
- 

Leita integral com achocolatado e bolo 
casein:,  de banana (Sem açúcar) 

. 

Arroz / feijão carioca / polenta cremosa com carne moida, 
molho de tomate e manjericão / abobora e repolho refogados /  

melancia 

DATA DIA LANCHE REFEIÇÃO 

16/ ago  Seg.  
Leite integrai  corn  para e biscoito (sem 

• açúcar) 
Arroz / feijão carioca/frango em tiras  corn  tomate e inhame  
- - 	/ acelga refogada / suco natural de laranja 

17/ago Ter.  Leite integrai com achoco4.•aado e biscoito 
(gem  açúcar) 	' 

Arroz / feijão carioca / carne em cubos com repolho / 
mandioca cozida / maçã 

18/ ago Qua.   
Leite integral com maçã e biscoito (sem 

açúcar) 	• 
.• 

Arroz / feijeo carioca / frango em cubos refogado com molho  
de tomate / couve refogada / mamão 

19/ ago  Qui.  
Leite integral com  cafe  e bolo caseiro de 

• 
banana (sem açúcar)  

Macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca / carne moida + PTS  
corn  cheiro verde I couve refogada / melancia 

20/ago  Sex.
-  Leite integral com achocolatado e pão de 

leite 
Arroz / feijão carioca / frango em tiras acebolado / abóbora e 

escarola refogados / mamão 

DATA DIA LANCHE REFEIÇÃO 

23/ago Seg. 
Leite integral com café e biscoito (sem 

açúcar) 
Arroz / feijão carioca / ovo mexido  corn  queijo e acelga / 

cenoura cozida / maçã 

24/ago Ter. 
- 

Leite integral com maçã e biscoito integrai 
(sem açúcar; 

Macarrão ao alho e  oleo  / feijão carioca / frango em tiras 
refogado com molho de tomate e cheiro verde / beterraba e 

repolho refogados / melão 

25/ago  Qua.  
Leite integral com marnão e biscoito (sem 

açúcar) 

* Arroz / feijão carioca com louro / PTS refogada com couve 
e  chair°  verde /  pure  de abóbora / suco natural de laranja  corn  

cenoura 

26/ ago  

'1-  

Qui.  
Leite integral com achocolatado e 

bisnaguinha 
Arroz / feljeo preto / frango em cubos acebolado com acelga /  

batata doce com cheiro verde / mamão 

27/ ago Sex   
Leite. integral com achocolatado e bolo 

caseiro de banana (sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca / escondidinho (mandioca) de carne  

moida / espinafre refogado I pera 

DATA DIA LANCHE REFEIÇÃO , 

30/a go  Seg. 
Leite integral com achocolatado e biscoito 

• (sem açúcar). 
Arroz / feijão carioca / frango em tiras refogado com molho de  
tomate e repolho / abóbora cozida com cheiro verde / maçã 

31/a go  Ter.  
Leite integral  corn  mmaçãe biscoito ‘sern 	Arroz com cenoura /feijão carioca / carne moida + PTS /  

açúcar) 	 • -acelga refogada / suco natural de manga 
_.a 

[;-11= 
Wald 

•g0Mit, 

19.9 	17  g •  .18 4 

Emily  B. E da Mota 
Nutricionista 

CRN3 49087 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREI - AGOSTO 2021 

CARDÁPIO 4: ALUNOS D A 4 ANOS (PERÍODO PARCIAL) 
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At./MENTAÇ0 ZISCOLAR2ACE1- AGOSTO 2021 

CAIDÁPQ. 5 LANC,HE COMPLEMENTAR PARA ALUNOS DA CRECHE, EMEI, EMEIF E EMEF 

DATA DIA LANCHE 
• 

02/ago Seg. Leite integral-com achocolatado e biscoito integral (sem , 
açúcar) 

03/ago - 	Ter. 'Leite integral com maçã 

Õ4/ago  Qua.  Leite integrai  corn cafe  e biscoito (sem açúcar) 

05/ago Qui. Leite integral com achocolatado e biscoito (sem açúcar) 

06/ago  Sex.  , 	. 	Leite integral com mamão 

DATA DIA LANCHE 

09/ago Seg. Leite integral com café e biscoito (sem açúcar) 

10/ago Ter. 
, 

Leite integral com maçã 

1/  /ago Qua.  Leite integral com achocolatado e biscoito integral (sem 
açúcar) 

.:, 	. 
12/ago Qui. Leite integral comachocolatado e biscoito (sem agOcar) 

13/ago' ,,  Sex.  i 	 Leite integral com banana 

DATA D'IA _LANCHE 

16/ago Seg. Leite integral com achocolatado e biscoito (sem açúcar) 

17/agO Ter.  Leite integral com maçã 

18/ago  Qua.  Leite integral com café e biscoito (sem açúcar) 

19/ago Qui. Leite integral adhocolatado e biscoito integral (sem açúcar) 

20/ago  Sex.  Leite integral com mamão 

DATA DIA LANCHE 

23/ago Seg. Leite integral com café e biscoito (sem açúcar) 

24/ago Ter. Leite integral com maçã 

25/ago  Qua.  Leite integral achocolatado e biscoito integral (sem açúcar) 

26/ago Qui. Leite integral com achocolatado e biscoito (sem açúcar) 

27/ago  Sex.  Le;te integral com pera 

DATA blA LANCHE 

30/40 Seg. Leite integral com café e biscoito integral (sem açúcar) 

31/ago Ter. Leite integral com maçã 
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DATA DIA REFEIÇÃO 

02/ago Seg. Arroz / feijão carioca / ovo mexido  corn  queijo / cenoura cozida com cheiro verde 

03/ago Tet._ Arroz / feijão carioca / frango em tiras com tomate / batata  sauté  

04/ago  Qua.  Arroz / feijão preto com linguiça /farofa temperada / couve refogada 

05/ago Qui. Arroz com milho / feijão carioca / carne moida / salada de alface 

06/ago  Sex.  
Macarrão ao alho e óleo / feijão carioca / frango em cubos refogado com molho de tomate / purê 

de batata 

DATA DIA REFEIÇÃO 

09/ago Seg. Arroz / feijão carioca com louro / almôndega bovina ao sugo / abóbora refogada 

10/ago Ter. Arroz / feijão preto / frango em tiras com tomate / repolho refogado 

11/ago  Qua.  Macarrão ao sugo / feijão carioca / carne moida + PTS com cheiro verde / cenoura cozida 

12/ago Qui. Arroz / feijão carioca / frango em cubos acebolado / salada de alface 

13/ago  Sex.  
Arroz / feijão carioca / polenta cremosa com carne moida, molho de tomate e manjericão / 

abóbora cozida 

DATA DIA REFEIÇÃO 

16/ago Seg. Arroz com ervilha 1 feijão carioca / frango em tiras com tomate / salada de pepino 

17/ago Ter. Arroz / feijão carioca / carne em cubos / mandioca cozida 

18/ago  Qua.  Arroz / feijão carioca / frango em cubos refogado com molho de tomate / couve refogada 

19/ago Qui. Macarrão ao alho e óleo / feijão carioca / carne moida + PTS com cheiro verde / couve refogada 

20/ago  Sex.  Arroz / feijão carioca / frango em tiras acebolado / abóbora cozida com cheiro verde 

DATA DIA REFEIÇÃO 

23/ago Seg. Arroz / feijão carioca / ovo mexido com queijo /seleta de legumes 

24/ago Ter. Macarrão ao alho e óleo / feijão carioca / frango em tiras refogado com molho de tomate e cheiro 
verde / salada de acelga 

25/ago  Qua.  Arroz / feijão carioca com louro / almôndega bovina ao sugo / purê de abóbora 

26/ago Qui. Arroz / feijão preto / frango em cubos acebolado / batata doce com cheiro verde 

27/ago  Sex.  Arroz / feijão carioca / escondidinho (mandioca) de carne moida / couve refogada 

DATA DIA REFEIÇÃO 

30/ago Seg. Arroz / feijão carioca / frango em tiras refogado com molho de tomate / abóbora cozida com 
cheiro verde 

31/ago Ter. Arroz com cenoura / feijão carioca / carne moida + PTS / salada de acelga 

ELK".  

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREi - AGOSTO 2021 

CARDÁPIO 6: PARA ALUNOS DA EMEI, EMEIF E EMEF,(PERÍODO PARCIAL) 
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DATA DIA SOBREMESA 

30/ago Seg. Doce individual de paçoca 

31/ago Ter. Melancia 

A170fof],  
Nut:if;iona  

B.H.A. 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREl - AGOSTO 2021 

CARDÁPIO 7: PARA ALUNOS DA EME, EMEIF E EMEF  
(PERIOD°  PARCIAL) 

Seg. 

1 DATA  

1-02/ago  

SOBREMESA 

Laranja 

03/ago 	Ter. 
_ 

04/a go Qua.  

Maçã 

Abacaxi 

05/ago  Qui. Melancia 

06/ago  Sex.  Mamão 

DATA  DIA  SOBREMESA 

Doce individual de banana Seg. 09/ago 

10/ago Ter.  Laranja 

11/ago  Qua. Banana 

12/ago  
, 

Qui. Mexerica 

13/ago 

DATA  

Sex.  

DIA  

Melã'o- 

SOBREMESA 

Doce individual de goiaba Seg. 16/ago 

17/ago Ter.  Maçã 

18/ago  Qua.  Laranja 

19/ago  Qui. 	 Melancia 

20/ago  Banana Sex. 

SOBREMESA DIA DATA  

23/ago Seg. Laranja 

DOce individual de leite Ter. 24/ago 

25/ago Banana  Qua. 

Qui. Mamão 26/ago 

Sex.  Doce individual de banana 27/ago  



1, 
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CARDAPill 6: JAM .E CEPAC 

DATA DIA 	 - 	LANCHE _i 

02/ago Seg. 	Leite integral com achocolatado! biscoito integral (sem açúcar) 

03/ago 
• 

Ter. 	 Leite integral-corn  maçã / pipoca 

04/ago  Qua.  Leite integral  corn  café / bolo de beterraba com chocolate 

05/ago Qui. 
Suco concentrado de cajú / torta de legumes (seleta de legumes e 

cheiro verde) 

06/ago  Sex.  Suco concentrado de uva / pão de queijo de forma 

DATA DIA LANCHE 

09/ago Seg. Leite integral com maçã / biscoito (sem açúcar) 

10/ago Ter. Leite integral com café / bolo de banana com canela (sem açúcar) 

11/ago  Qua.  Leite integral  corn  frutas (maçã, banana, mamão) e  granola  

12/ago Qui. 
Suco concentrado de:maracujá / pizza de forno (molho de tomate, 

queijo,mussarela, tomate e orégano) 

13/ago  Sex.  Suco-concentrado de manga / pão de leite com geleia 
! 

DATA DIA LANCHE 

16/ago Seg. Leite integral com achocolatado! biscoito integral (sem açúcar) 

17/ago Ter. Leite integral com café!/ bolo de cenoura 

18/ago  Qua.  Arroz doce com canela! mamão 

19/ago Qui. 
Suco concentrado de cajú / torta de frango, milho, seleta de 

legumes e cheiro verde 

20/ago  Sex.  Suco concentrado de uva! pão de leite com margarina 

DATA DIA LANCHE 

23/ago Seg. Leite integral com achocolatado / biscoito (sem açúcar) 

24/ago Ter. Leite integral com café!/ bolo de laranja 

25/ago  Qua.  Leite integral com flocos de milho / banana 

Suco concentrado de maracujá / pizza de forno (molho de tomate, 
queijo mussarela, tomate e  oregano)  Qui.  

Suco concentrado de goiaba / pão de leite com requeijão 

LANCHE 

Leite integral com maçã e aveia / biscoito (sem açúcar) 

Suco concentrado de goiaba / bolo de formigueiro 

30/ago 

31/ago 

DATA 

Sex.  

Seg. 

Ter.  

DIA 

26/ago 

27/ago 
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DATA DIA REFEIÇÃO 

02/ago Seg. Arroz / feijão carioca / ovo mexido com queijo / cenoura cozida com cheiro verde 

03/ago Ter:* Arroz / feijão carioca / frango em tiras com tomate / batata  sauté  

04/ago  Qua.  Arroz / feijão preto com linguiça / farofa temperada / couve refogada 

05/ago Qui. Arroz com milho / feijão carioca / carne moida / salada de alface 

06/ago  Sex.  
Macarrão ao alho e óleo / feijão carioca / frango em cubos refogado com molho de tomate / purê 

de batata 

DATA DIA REFEIÇÃO 

09/ago Seg. Arroz / feijão carioca com louro / almôndega bovina ao sugo / abóbora refogada 

10/ago Ter. Arroz / feijão preto / frango em tiras com tomate / repolho refogado 

11/ago  Qua.  Macarrão ao sugo / feijão carioca / carne moida + PTS com cheiro verde / cenoura cozida 

12/ago Qui. Arroz / feijão carioca / frango em cubos acebolado / salada de alface 

13/a go  Sex.  
Arroz / feijão carioca / polenta cremosa com carne moida, molho de tomate e manjericão / 

abóbora cozida 

DATA DIA REFEIÇÃO 

16/ago Seg. Arroz com ervilha / feijão carioca / frango em tiras com tomate / salada de pepino 

17/ago Ter. Arroz / feijão carioca / carne em cubos / mandioca cozida 

18/ago  Qua.  Arroz / feijão carioca / frango em cubos refogado com molho de tomate / couve refogada 

19/ago Qui. Macarrão ao alho e óleo / feijão carioca / carne moida + PTS com cheiro verde / couve refogada 

20/ago  Sex.  Arroz / feijão carioca / frango em tiras acebolado / abóbora cozida com cheiro verde 

DATA DIA REFEIÇÃO 

23/ago Seg. Arroz / feijão carioca / ovo mexido com queijo /seleta de legumes 

24  ago  Ter. 
Macarrão ao alho e óleo / feijão carioca / frango em tiras refogado com molho de tomate e cheiro 

verde / salada de acelga 
, 

25/ago  Qua.  Arroz / feijão carioca com louro / almôndega bovina ao sugo / purê de abóbora 

26/ago Qui. Arroz / feijão preto / frango em cubos acebolado / batata doce com cheiro verde 

27/ago  Sex.  Arroz / feijão carioca / escondidinho (mandioca) de carne moida / couve refogada 

DATA DIA REFEIÇÃO 

10 30/ago Seg. 
Arroz / feijão carioca / frango em tiras refogado com molho de tomate / abóbora cozida com 

cheiro verde 

31/ago Ter. Arroz com cenoura / feijão carioca / carne moida + PTS / salada de acelga 
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREi - AGOSTO 2021 

CARDÁPIO 9: PARA ALUNOS DA EJA 



FLOCOS DE MILHO COM LEITE 
MERENDA SECA Energia Praleiria  Lip  ia • Carboidrato Fibra T--  Vit. A 1  V1 .-C ' -- 

/- 

Ci 3 	))-(ca)1 _.,..,..(6)): 	
i2) 

(9) 	4 	imc_9) 1  nil)  

Médio 
Valor  Nutritional 

 264,25 	8,15 	7,165 	43 	1,36 	330,25 	18,4 

mg) 

3,475  

	

Fe 	Na  
imp) 	(nV) 	imp) 

234,93 19,25 5,725 250,13 

IOGURTE COM  GRANOLA  
MERENDA SECA Energia Froteina 	Lipideo Cariatiratoi,  Vit.-A 	Tr -  vit. c Ca 	---- Fe 

- 
Na 

- - 
Zn 

C13 (Kcal) (g). 	j i4) (,0.) (0) (mc9.). 	(mg) (try ( rm9(  li  (mg) (n-1 

Valor  Nutritional  
Médio 286,1 9,09 	12,76 36,05 3,55 60,35 	8,6 220,6 50,8 1,374 79 1,701 
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREl - AGOSTO 2021 

CARDÁPIO 13: LANCHE SECO - EMERGENCIAL 

BISCOITO DOCE, LEITE COM ACHOCOLATADO 
MERSNOA: SECA 

C l3 
Energia li Rrotena 
fitcai) 	(g) 

Lvdeo 

f %) 
C8rbocirato Fibra  

(i-jj 
lit  A 	Vit. C 

,...(m),.g)....,._ 	(a)51_ i  
Ca  

(m9) 
lip  

(mg) 
., 

( 

1,19 

Na 

4?),19) 

203,96 

Z -) 
ilp.)9) 

1,11  Valor  Nutritional  
Weft  304,50 	10,19 10,40 45,10 2,06 153,93 	2,17 257,35 38,36 

BISCOITO SALGADO, LEITE COM ACHOCOLATADO 
..„,•,.,„ 	,..,.. 

r  MERENDA SECA Energia 	FrDte)fla LiWile•D 1 Carboidrato ' 	'F')-b-ra 	-1-  \IL  A - -Va. C 4 
, 

Fe 	4 ., ),,,,,„,,,,,,,,e 1 :0,: wtk.,,, 	, 
C l :1 (Kg'al).. ' 	(g) (9) 	' 	(9) 	ig 	(mCg) 	i .• 1.mg • : rr,,r,:i) 	-: ng) --'-friigr 

Valor  Nutritional  
Médio  301,00 11,00 10,87 	40,43 	2,53 	1-  153,93 	0,00 238,45 25,41 0,56 24946 0,76 

PÃO COM MARGARINA SUCO CONCENTRADO 
MERENDA SECClnergia i Proteina , LiOleo Carboiaato Fibra 

,. 
VI 	' ,' k._ ,..,Km Ca ..••A  

• .  go  ...„,„: , 	Pe  .. Na Zn 
C13 	.¡A%(i',4¡ 

---- 
: 	(9 (g) (g) 

40,76 

i..gi 

12 

4rncg7 flt) 

31,98 

rng. 

47,99 

mg) 

14,515 

11")*) _ 

2,575 

g 

216,73 

f mg) 
-- 

0 A05 Valor  Nutritional  
243,01 Méri io  4,29 5,34 23,1 

Observação: 

* Destinado a atender a unidade educacional em situação especial ou 
emergencial, que impossibilite o preparo e distribuição da alimentação 
(falta de água, procedimentos de conserto na tubulação de gás, 
reformas, adaptações/reparos nas instalações,  etc.) 
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