
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARDÁPIO MENSAL – AGOSTO 

 Segunda-feira 
01/08 

Terça-feira 
02/08 

Quarta-feira 
03/08 

Quinta-feira 
04/08 

Sexta-feira 
05/08 

Desjejum Todos os dias serão servidos: Suco ou Iogurte, chá, achocolatado, sucrilho, pão caseiro, pão 
integral, margarina, doce e/ou geleia, bolacha doce e salgada. 

 
 
 
 
 
Almoço 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

fricassê de  
frango, pierogui 

de requeijão, 
salada de 

pepino, salada 
de beterraba 

 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 
bife acebolado, 

Omelete de 
forno, batata 

palito, salada de 
abóbora, salada 
de alface roxa 

c/tomate 
  

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

sobrecoxa 
assada c/ 

batatas, polenta 
recheada, 

salada de acelga 
c/manga, salada 
de cenoura na 

manteiga 

Arroz colorido, 
arroz integral, 
feijão, peixe 

assado de forno, 
ovo frito, batata 
soutê, salada de 

tomate c/ cebola, 
salada de alface 

c/rúcula 
 

Arroz, arroz 
integral, lentilha, 
frango grelhado, 

macarronada, 
purê de abóbora, 
salada de repolho 
c/cenoura ralada, 
salada de brócolis 

 

* Oferecemos sementes: Chia, Linhaça, Abóbora e Gergelim, para serem incluídas no almoço. 
 

Fruta Canjica Fruta Sagu Fruta 

Lanche da 
Tarde 

Chá, misto 
quente + fruta 

Chá, pão de 
queijo + fruta 

Suco, bolo 
verde + fruta 

Achocolatado, 
pão caseiro 
c/geleia + fruta 

Iogurte, Sucrilho, 
bolacha salgada 

+ fruta 

Jantinha Canja Sopa de 
legumes 

Polenta 
recheada 

Sopa de feijão macarronada 

 Segunda-feira 
08/08 

Terça-feira 
09/08 

Quarta-feira 
10/08 

Quinta-feira 
11/08 

Sexta-feira 
12/08 

Desjejum Todos os dias serão servidos: Suco ou Iogurte, chá, achocolatado, sucrilho, pão caseiro, pão 
integral, margarina, doce e/ou geleia, bolacha doce e salgada. 

 
 
 
 
 
Almoço 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Carne assada de 
panela, ravioli 

de frango, 
polenta, salada 

de chuchu 
c/milho, salada 

de repolho 
c/tomate 

 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 
Pernil assado 
c/batata doce, 

macarrão a 
molho 

bolonhesa, 
quirera, salada 
de beterraba 

ralada, salada 
de alface 

americana 
c/cebola 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Moqueca de 
peixe, ovo 

cozido, farofa de 
cenoura, 

macarronese, 
salada mista 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 
Carne de soja, 

frango à 
milanesa, 

macarrão ao alho 
e óleo, salada de 
brócolis, cenoura 

ralada 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 
Bisteca suína, 

nhoque, Purê de 
batata, legumes 
refogado, salada 
de repolho roxo   

* Oferecemos sementes: Chia, Linhaça, Abóbora e Gergelim, para serem incluídas no almoço. 
 

Fruta Sagu Fruta Gelatina Fruta 

Lanche da 
Tarde 

Suco, mini pizza 
+ fruta 

Mingau de aveia 
+ fruta 

Chá, pão 
c/queijo + fruta 

Iogurte, sucrilho, 
bolacha doce + 

fruta 

Chá, bolo de 
beterraba + fruta 

Jantinha Sopa de carne Macarrão 
c/carne 

Sopa de feijão Canja escondidinho 



 

 

 
 
 

  

 Segunda-feira 
15/08 

Terça-feira 
16/08 

Quarta-feira 
17/08 

Quinta-feira 
18/08 

Sexta-feira 
19/08 

Desjejum Todos os dias serão servidos: Suco ou Iogurte, chá, achocolatado, sucrilho, pão caseiro, pão 
integral, margarina, doce e/ou geleia, bolacha doce e salgada. 

 
 
 
 
 
 
Almoço 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Lasanha de 
frango, 

pastelzinho, 
salada de 

beterraba, 
salada de acelga 

c/manga 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Escondidinho de 
carne, ravioli de 
frango, purê de 
batata, salada 
de couve flor, 

salada de 
cenoura ralada 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Sobrecoxa 
assada, 

macarronada,  
Polenta, salada 

de brócolis, 
salada de 

repolho c/milho 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Peixe empanado, 
omelete colorida, 

Farofa de 
linguiça, creme de 

milho, salada 
mista, vinagrete 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Yakissoba mista, 
filezinho suíno 

c/pimentão, 
quirera, salada de 
chuchu, escarola 

c/maçã 
 

* Oferecemos sementes: Chia, Linhaça, Abóbora e Gergelim, para serem incluídas no almoço. 
 

Fruta canjica Fruta Sagu Fruta 

Lanche da 
Tarde 

Iogurte, sucrilho 
+ fruta 

Chá, bolinho de 
chuva 

Achocolatado, 
pão caseiro 

c/margarina + 
fruta 

Chá, pão de 
queijo + fruta 

Chá , bolo de 
cenoura + fruta 

Jantinha canja escondidinho macarronada Sopa de feijão quirera 

 Segunda-feira 
22/08 

Terça-feira 
23/08 

Quarta-feira 
24/08 

Quinta-feira 
25/08 

Sexta-feira 
26/08 

Desjejum Todos os dias serão servidos: Suco ou Iogurte, chá, achocolatado, sucrilho, pão caseiro, pão 
integral, margarina, doce e/ou geleia, bolacha doce e salgada. 

 
 
 
 
 
 
 
Almoço 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Linguiça assada, 
isca de frango,  
Macarronese,  

Salada de couve 
flor, salada de 

beterraba ralada 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 
Pernil assado 

c/batata, polenta 
recheada, farofa 

de cenoura, 
salada de 

chuchu, tomate 
c/cebola 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Peixe assado de 
forno, ovo 

cozido, creme 
de milho, 
vinagrete, 

salada de mista 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Fricassê de  
frango, kibe 

assado, salada de 
brócolis, salada 
de repolho roxo 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Carne assada de 
forno, macarrão 
ao alho e óleo, 
purê de batata, 
salada de couve 
flor, salada de 
alface c/tomate 

* Oferecemos sementes: Chia, Linhaça, Abóbora e Gergelim, para serem incluídas no almoço. 
 

Fruta sagu Fruta Canjica Fruta 

Lanche da 
Tarde 

Mingau de aveia 
+ fruta 

Chá, cueca 
virada + fruta 

Iogurte, sucrilho, 
bolacha salgada 

+ fruta 

Chá, bolo de 
chocolate 

Suco, pipoca, 
bolacha doce 

Jantinha canja Polenta 
recheada 

Sopa de feijão Fricassê de 
frango 

Sopa de carne 



Obs: O cardápio poderá sofrer alterações por alimentos de mesmo valor nutricional, caso haja alguma intercorrência, com 
autorização prévia da Nutricionista.  

.          email: nutricao@espescola.com.br 

                                               Nutricionista: Maria de N.L dos Santos  – CRN8 11955 

 

     

 Segunda-feira 
29/08 

Terça-feira 
30/08 

Quarta-feira 
31/08 

Quinta-feira 
 

Sexta-feira 
 

Desjejum Todos os dias serão servidos: Suco ou Iogurte, chá, achocolatado, sucrilho, pão caseiro, pão 
integral, margarina, doce e/ou geleia, bolacha doce e salgada. 

 
 
 
 
 
Almoço 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Frango ao 
molho, isca de 
carne, polenta 

cremosa, salada 
de beterraba 

ralada, salada 
mista 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 
Carme moída 

colorida, bisteca 
suína, macarrão 
ao alho e óleo, 

salada de couve 
flor, salada de 

tomate 

Arroz, arroz 
integral, feijão, 

Peixe a 
milanesa, 
omelete 

colorida, creme 
de milho, 

macarronese, 
salada de alface 

c/ rucula 

  

* Oferecemos sementes: Chia, Linhaça, Abóbora e Gergelim, para serem incluídas no almoço. 
 

Fruta Arroz doce Fruta   

Lanche da 
Tarde 

Iogurte, sucrilho, 
bolacha doce + 

fruta 

Chá, pão de 
queijo + fruta 

Suco, misto 
quente + fruta 

  

Jantinha Sopa de 
legumes 

Macarrão 
c/carne 

Sopa de feijão   


