
Dia suco da manhã lanche da tarde

1
Suco de laranja com mamão / 

Goiaba
Suco de acerola / pêssego / Broinha de milho

2 Suco de carambola / manga
Suco de maracujá, maçã e couve / papa de pêra / Pão de 

cenoura caseiro com cream cheese

3
Suco de mamão, pêra, maçã e 

aveia / Uva sem caroço
Suco de Abacaxi / papinha de abacate / Bolo integral de banana

4
Suco de laranja lima / Papinha de 

banana com mamão
Suco de maçã / melancia em cubos / Milho cozido debulhado

7
Suco de manga com acerola / 

maçã

Vitamina de banana e aveia  / mamão / Cookies integrais com 

passas (caseiro)

8
Suco de laranja com cenoura / 

goiaba

Suco de Melão / Papa de Manga / Pão de mandioquinha com 

requeijão cremoso

9
Suco de abacaxi com hortelã / 

Banana Maçã

Suco de melancia / purê de maçã com laranja / Bolo integral de 

maçã

10
Vitamina de frutas com laranja / 

pêssego

Suco de uva com pêra / Papinha de banana / Mingau de aveia 

com banana

11 Suco de goiaba / laranja em gomos
Suco de tangerina / papa de mamão / Sovadinho com queijo 

cottage

14
Vitamina de mamão, aveia e maçã / 

manga em palitinhos

Suco maracujá com melão / uva sem semente / Bolo integral 

de laranja

15 Suco de pêra / melancia
Suco de laranja com beterraba / banana prata / Pão de leite 

com cream cheese

  

cardápio de lanche – g1 
março/2016 

educação infantil 

 



Dia suco da manhã lanche da tarde

16
Suco de maçã com maracujá / 

papinha de abacate
Suco de uva / maçã / Biscoito de arroz integral

17
Suco de cajú com laranja / papinha 

de perâ
Suco de manga  / Tomate cereja / Tomate cereja

18
Suco de melancia com hortelã / 

pêssego

Suco de Acerola / papa de banana com manga / Pão de forma 

com patê de frango (requeijão cremoso, salsa, frango desfiado 

temperado suavemente)

21
Vitamina de mamão / laranja lima em 

gomos

Suco de abacaxi / Purê de pêra e maçã / Bisnaguinha com 

requeijão cremoso

22
Suco de laranja com melão / papinha 

de manga
Suco de goiaba / banana prata / Broinha de milho

23 Suco de Maçã / Melancia em cubos
Suco de tangerina com cenoura e hortelã / Papinha de maçã / 

Mingau de aveia com maçã

24
Suco de maracujá com manga / 

mamão
Suco de pêra / Galhinhos de couve-flor / Galhinhos de couve-flor

28
Vitamina de banana, mamão e aveia / 

goiaba

Suco de carambola / manga / Pão de mandioca com patê de 

ricota

29 Suco de uva / pêssego
Suco de melão / Papa de banana e pêra / Papa de banana, pêra e 

aveia

30 Suco de manga / maçã
Suco de laranja com abacaxi  / Papinha de abacate / Pão de 

forma integral com requeijão cremoso

31
Suco de tangerina com acerola / 

banana maçã

Suco de melancia com hortelã / papinha de mamão / Cookies 

integrais com passas (caseiro)

 

 

cardápio de lanche – g1 
março/2016 

educação infantil 

 


