
 

  

BERÇÁRIO FINAL  
(7 até 12 meses) 

Período: Integral  

OUTUBRO 

CARDÁPIO ESCOLAR 



 

 
 

 

 

Cardápio Semanal 
DATA COLAÇÃO SUCO ALMOÇO LANCHE JANTAR 

2ª Feira  

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 
 
Biscoito maisena 

Suco de 
fruta

#
 

natural 

Papa principal: arroz, 
feijão, verdura* e ovo 

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 

 

Papa principal: tubérculos (2 
tipos)**, ervilha, carne bovina 
ou frango e legumes (3 
tipos)*** 
 
Papa de fruta

###
 

3ª Feira  

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 
 
Pão com manteiga 

Suco de 
fruta

#
 

natural 

Papa principal: arroz, 
feijão, carne bovina ou 
frango e verdura* 

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 

 

Papa principal: tubérculos (2 
tipos)**, feijão, carne bovina 
ou frango e legumes (3 
tipos)*** 
 
Papa de fruta

###
 

4ª Feira  

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 
 
Pão com requeijão 

Suco de 
fruta

#
 

natural 

Papa principal: arroz, 
feijão, carne bovina ou 
frango e verdura* 

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 

 

Papa principal: tubérculos (2 
tipos)**, lentilha, ovo cozido 
e legumes (3 tipos)*** 
 
Papa de fruta

###
 

5ª Feira  

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 
 
Pão com manteiga 

Suco de 
fruta

#
 

natural 

Papa principal: arroz, 
feijão, carne bovina ou 
frango e verdura* 

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 

 

Papa principal: tubérculos (2 
tipos)**, feijão, carne bovina 
ou frango e legumes (3 
tipos)*** 
Papa de fruta

###
 

6ª Feira  

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 
 
Biscoito cream cracker 

Suco de 
fruta

#
 

natural 

Papa principal: arroz, 
feijão, carne bovina ou 
frango e legumes (3 
tipos)*** 

Fórmula láctea infantil 2 
(bebês de 7 até 12 meses) 

 

Papa principal: tubérculos (2 
tipos)**, ervilha, carne bovina 
ou frango e legumes (3 
tipos)*** 
Papa de fruta

###
 

*Proteína: Acompanha o cardápio da creche 
*Verdura: Escarola, couve, espinafre, repolho e acelga 
**Tubérculos: Batata, inhame, mandioca, mandioquinha e cará 
***Legumes: Cenoura, abobrinha, chuchu, abóbora, quiabo, vagem 
#Aleitamento materno: Solicitar orientações da Divisão de Alimentação Escolar 
#
Suco de fruta (laranja, maracujá, goiaba, melão, abacaxi, maçã, mamão) deverá seguir o cardápio da  

creche (1 a 3 anos), não acrescentar açúcar 
##

Iniciar a oferta do jantar após duas semanas da introdução do almoço 
### Frutas (pera, banana, maçã ou mamão) 
 
Cardápio sujeito a alterações semanais, comunicadas por meio de informativos da Divisão de Alimentação Escolar 

 

  

Cristiana Pessoa Fernandes 
Nutricionista 
CRN3 – 44.252 

 



 

 

  

Período: Integral 

OUTUBRO 

CRECHE PARCEIRA 
(1 a 3 anos) 

CARDÁPIO ESCOLAR 



 

 

1ª Semana 

DATA COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 

2ª Feira – 07/10 
Biscoito cream cracker e composto 
lácteo 

Arroz, feijão, carne bovina com batata e 
salada de pepino 

Suco de 
Maracujá 

Sopa de legumes (mandioquinha, 
abobrinha) com frango 

3ª Feira – 08/10 
Pão hot dog integral com requeijão 
e leite integral com chocolate 

Arroz, feijão, omelete com milho e 
ervilha e salada de beterraba 

Maçã 
Sopa de ervilha e legumes (batata doce, 
cenoura) com carne bovina 

4ª Feira – 09/10 
Bisnaguinha com manteiga e leite 
integral com chocolate 

Arroz, feijão, frango com abóbora e 
salada de chuchu 

Banana 
Macarrão a bolonhesa (carne bovina 
moída ao molho de tomate) 

5ª Feira – 10/10 
Bolinho de chocolate recheado e 
composto lácteo 

Arroz, feijão, carne bovina com 
abobrinha e salada de escarola 

Melão 
Canja (arroz, batata, cenoura) com 
frango 

6ª Feira – 11/10 REUNIÃO PEDAGÓGICA 

 

2ª Semana 

DATA COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 
2ª Feira – 14/10 COMEMORAÇÃO DO PROFESSOR 

3ª Feira – 15/10 
Biscoito maisena e leite integral 
com chocolate 

Arroz, feijão, frango cremoso com 
requeijão, milho e ervilha e salada de 
repolho 

Suco de Melão 
Sopa de legumes (cenoura, inhame) com 
carne bovina 

4ª Feira – 16/10 Bolo caseiro e composto lácteo 
Arroz, feijoadinha (feijão preto com 
carne suína), farofa de cenoura ralada e 
salada de escarola 

Maçã Polenta com frango ao molho de tomate 

5ª Feira – 17/10 
Flocos de milho (sucrilhos) e leite 
integral 

Arroz, feijão, frango com abobrinha e 
salada de alface 

Salada de frutas 
(banana, maçã, 
mamão e 
laranja) 

Sopa creme de mandioquinha e 
requeijão com carne bovina moída 

6ª Feira – 18/10 
Bisnaguinha com requeijão e 
iogurte 

Arroz, feijão, hambúrguer ao molho de 
tomate e salada de pepino 

Suco de 
beterraba com 
limão 

Macarrão com frango e ervilha ao molho 
de tomate 

 

3ª Semana 

DATA COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 

2ª Feira – 21/10 
Pão hot dog integral com requeijão 
e composto lácteo 

Arroz, feijão, frango com creme de milho 
e salada de beterraba 

Melão Risoto de carne bovina com ervilha 

3ª Feira – 22/10 
Biscoito cream cracker e leite 
integral com chocolate 

Arroz, feijão, carne bovina com chuchu e 
salada de cenoura 

Maçã Polenta com frango ao molho de tomate 

4ª Feira – 23/10 
Bisnaguinha com manteiga e 
composto lácteo 

Arroz, feijão, omelete com abobrinha e 
salada de almeirão 

Banana 
Macarrão a bolonhesa (carne bovina ao 
molho de tomate) 

5ª Feira – 24/10 
Flocos de milho (sucrilhos) e leite 
integral 

Arroz, feijão, carne bovina moída com 
ervilha e salada de pepino 

Mamão 
Canja (arroz, batata, cenoura) com 
frango 

6ª Feira – 25/10 
Biscoito Maria e leite integral com 
chocolate 

Arroz, feijão, almôndega (carne moída in 
natura) bovina ao sugo e salada de 
escarola 

Suco de Melão 
Sopa de feijão e legumes (abobrinha, 
cenoura) com carne bovina 

 

4ª Semana 

DATA COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 

2ª Feira – 28/10 
Biscoito cream cracker e composto 
láteo 

Arroz, feijão, ovo mexido com milho e 
ervilha, salada de pepino 

Suco de goiaba Risoto de carne bovina com abobrinha 

3ª Feira – 29/10 
Flocos de milho (sucrilhos) e leite 
integral 

Arroz, feijão, frango com abóbora e 
salada de repolho 

Abacaxi 
Macarrão a bolonhesa (carne bovina 
moída ao molho de tomate) 

4ª Feira – 30/10 
Bisnaguinha com manteiga e 
composto lácteo 

Arroz, feijoadinha (feijão preto com 
carne suína) e couve refogada 

Banana 
Sopa de feijão e legumes (chuchu, 
batata) com frango 

5ª Feira – 31/10 
Biscoito Maria e leite integral com 
chocolate 

Arroz, feijão, carne bovina moída com 
abobrinha e salada de chuchu 

Maçã 
Canja (arroz, batata, cenoura) com 
frango 

6ª Feira – 01/11 
Pão hot dog integral com requeijão 
e composto lácteo 

Arroz, feijão, hambúrguer ao molho de 
tomate e salada de escarola 

Suco de Laranja 
Polenta com carne bovina moída ao 
molho de tomate 

Composto lácteo – leite em pó integral com sabores.  
Cardápio sujeito a alterações semanais, comunicadas através de Informativos da Divisão de Alimentação Escolar.  

 

Tabela Nutricional 

VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA DE ENERGIA, MACRO E MICRONUTRIENTES – FNDE / PNAE 
Creche – 1 a 3 anos – 70% das necessidades nutricionais diárias  

 Energia (Kcal) Carboidrato (g) Proteína (g) Lipídeos (g) 

Referência FNDE/PNAE 700 114,9 21,9 17,5 

Cardápio Calculado 908 119,3 50,7 33,8 

 

Cristiana Pessoa Fernandes 
Nutricionista 
CRN3 – 44.252 
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