
Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde

Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde

Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde

Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde

Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde

Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde

Copo de leite 

branco                  

+                  

Banana

Taça de leite com 

flocos de milho

Iogurte de 

aromas                  

+                      

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru

22/04/2021

FERIADO

Infusão de ervas                   

+                      

Pão de mistura 

com queijo

Taça de leite com 

flocos de milho

20/04/2021 21/04/2021 23/04/2021

Copo de leite 

branco                

+                        

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru                            

+                     

Pera

Copo de leite 

branco                   

+                       

Pão de leite 

simples

Iogurte de 

aromas                

+                  

Bolacha Maria/ 

Bolacha Torrada

Boião de fruta                    

+                       

Pão de mistura 

com queijo

                             REFORÇOS ALIMENTARES DA MANHÃ E LANCHES DA TARDE

Iogurte aromas                   

+                       

Maçã

Copo de leite 

branco                

+                        

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

22/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021

Iogurte de 

aromas                

+                  

Bolacha Maria/ 

Bolacha Torrada

Boião de fruta                    

+                       

Pão de mistura 

com queijo

Copo de leite 

branco                  

+                  

Banana

Iogurte de 

aromas                  

+                      

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru

Iogurte aromas                   

+                       

Maçã

Copo de leite 

branco                   

+                       

Pão de Ló 

(caseiro)

 Iogurte aromas                   

+                       

Maçã

29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021

Infusão de ervas                      

+                       

Pão de mistura 

com queijo

19/04/2021

01/04/2021 02/04/2021

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru                                       

+                     

Laranja

 Iogurte aromas                   

+                       

Pera

Copo de leite 

branco                

+                       

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru                            

+                      

Pera

Copo de leite 

branco                   

+                       

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021 09/04/2021

Copo de leite 

branco                

+                       

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

Copo de leite 

com chocolate 

(opcional)                   

+                      

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

Iogurte de 

aromas                

+                  

Bolacha Maria/ 

Bolacha Torrada

 Boião de fruta                    

+                       

Pão de mistura 

com queijo

12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021

Copo de leite 

branco                  

+                 

Banana

Iogurte de 

aromas                  

+                      

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru

Copo de leite 

branco                

+                        

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru                            

+                      

Pera

Infusão de ervas                     

+                      

Pão de mistura 

com queijo

Taça de leite com 

flocos de milho

 Iogurte aromas                   

+                       

Maçã

Copo de leite 

branco                

+                        

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021

Copo de leite 

branco                  

+                  

Banana

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru                            

+                      

Pera

Copo de leite 

branco                   

+                       

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

Iogurte de 

aromas                

+                  

Bolacha Maria/ 

Bolacha Torrada

Boião de fruta                    

+                       

Pão de mistura 

com queijo

Iogurte aromas                   

+                       

Maçã

Copo de leite 

branco                  

+                      

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru

Infusão de ervas               

+                      

Pão de mistura 

com queijo

Taça de leite com 

flocos de milho

Infusão de ervas               

+                       

Pão de mistura 

com queijo

Taça de leite com 

cereais de milho, 

trigo e aveia com 

mel

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru                            

+                     

Pera

Copo de leite 

com chocolate 

(opcional)                   

+                      

Pão de mistura 

com creme 

vegetal

Iogurte de 

aromas                

+                  

Bolacha Maria/ 

Bolacha Torrada

Boião de fruta                    

+                       

Pão de mistura 

com queijo

Iogurte aromas                   

+                       

Maçã

Copo de leite 

branco                  

+                       

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru

Iogurte de 

aromas                  

+                      

Pão de mistura 

com fiambre de 

peru

Infusão de ervas               

+                      

Pão de mistura 

com queijo

Taça de leite com 

cereais de trigo e 

chocolate

Iogurte aromas                   

+                       

Maçã


