
dia suco da manhã lanche da tarde

2 Suco de tangerina / mamão Suco de manga / papa de banana com aveia / mingau de aveia com banana

3
Suco de abacaxi / uva sem 

semente
Suco de maçã / laranja lima em gomos / pão macio de cenoura com requeijão

4 Suco de melancia / maçã
Suco de laranja lima com pêra / papinha de abacate / Pão de forma integral com patê de 

frango (requeijão cremoso, salsa, frango desfiado temperado suavemente)

5 Suco de carambola / manga Suco de melão / goiaba / bolo integral de cenoura

6
Suco de laranja lima com maçã 

e beterraba / banana
Suco de acerola / purê de pêra / milho cozido debulhado

9
Suco de goiaba / papa de 

mamão
Suco de pêra / melancia / bisnaguinha integral com requeijão cremoso

10
Suco de uva / papa de banana 

com manga
Suco laranja lima / papinha de maçã com aveia / mingau de aveia com maçã

11
Vitamina de mamão, pêra, 

maçã e chia / goiaba
Suco de abacaxi com couve / tomate cereja / tomate cereja

12
Suco de manga com acerola / 

purê de pêra
Suco de melão com caju / laranja lima em gomos / bolo integral de banana

13
Suco de tangerina, cenoura e 

hortelã / uva sem semente
Suco de maracujá com pêra / mamão / pão de mandioquinha com cream cheese
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16
Suco de laranja com goiaba / 

banana
Suco de carambola / papinha de abacate / sovadinho com patê de ricota

17
Vitamina de frutas com laranja 

/ papa de manga
Suco de melancia / maçã / broinha de milho

18
Suco de melão com maçã / 

papa de banana com linhaça
Suco de abacaxi com hortelã / papa de mamão com chia / biscoito de arroz integral

19
Suco de manga / laranja lima 

em gomos
Suco de uva / goiaba / pão de mandioca com queijo cottage

20
Suco de acerola / uva sem 

semente
Suco de tangerina / melancia / bolo integral de maçã

23 Suco de goiaba / banana Suco de laranja lima / galhinhos de couve-flor / galhinhos de couve-flor

24
Suco de maracujá com manga 

/ maçã
Suco de pêra / mamão / cookies integrais com passas (caseiro)

25
Suco de melão / papinha de 

abacate
Vitamina de banana e aveia / papa de maçã com laranja / pão de leite com requeijão

30 Suco de maçã / manga Suco de laranja com caju / papa de banana e pêra / papa de banana, pêra e linhaça

31
Suco de goiaba / papinha de 

mamão com linhaça
Suco de uva / salada de frutas
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