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SEMANA DE 3 A 7/5 

ALMOÇO 

Entrada  

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
Alface picada, 

cenoura ralada e 
tomate em cubos 

com molho de limão 
e azeite extravirgem 

 

Alface roxa picada, 
beterraba ralada e 
tomate em cubos 
temperado com 

azeite extravirgem e 
limão 

Alface-crespa 
picada, milho-verde 
e tomate meia-lua 
temperados com 

azeite extravirgem e 
limão 

Alface roxa picada, 
pepino em rodelas e 
tomate meia-lua com 
azeite extravirgem, 

limão e ervas 

Alface picada, 
tomate cereja, 

cenoura ralada, 
temperado com 

azeite extravirgem e 
limão e ervas 

Salada cozida Seleta de legumes 
Brócolis cozido no 

vapor 
Abobrinha em cubos 

refogada 
Vagem picadinha e 

refogada 
Beterrada em cubos 

Prato principal 
Panqueca de carne 

moída 
 

Estrogonofe de 
carne 

Galinhada 
Almôndegas de 

carne 
ao molho de tomate 

Isca de frango 
acebolada 

Guarnição 
 

Mandioca cozida 
Batata palha Polenta assada 

Purê de batata-
inglesa 

Milho-verde 
refogado 

Acompanhamento 
Arroz branco com 

feijão-carioca cozido 
com beterraba 

Arroz branco com 
feijão-carioca 

Feijão-preto 
(acompanha a 

galinhada) 

Arroz branco com 
feijão-carioca com 
beterraba e agrião 

batido no caldo 

Arroz branco com 
feijão-carioca 

Bebida Suco de caju Suco de uva Suco de maracujá Suco de manga Suco de laranja 

LANCHE DA TARDE 

 

Suco de laranja com 
mamão 

Fruta surpresa 
Bisnaguinha com 

ovos mexidos 

Suco de acerola 
Maçã 

Bolo de cacau com 
banana 

Suco de goiaba 
Banana 

Torradinha com 
geleia de frutas 

vermelhas 

Suco de abacaxi 
Melancia 

Pão de queijo 

Suco de limão com 
hortelã 

Salada de frutas 
Cuscuz com ovo 

SEMANA DE 10 A 14/5 

ALMOÇO 

Entrada  

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
Alface-americana 

picada, tomate 
cereja cortado ao 
meio, molho de 

limão, azeite 
extravirgem e ervas 

Alface picada, 
pepino em tirinhas e 
tomate meia-lua com 
azeite extravirgem, 

limão e ervas 

Alface roxa picada, 
tomate em tirinhas, 

manga em cubinhos, 
molho de azeite 
extravirgem com 

ervas 

Alface picada, 
cenoura ralada e 

tomate em cubinhos 
temperados com 

azeite extravirgem 
limão e ervas 

Alface picada, milho-
verde e tomate 

meia-lua 
temperados com 

azeite extravirgem, 
limão e azeite 

Salada cozida Couve-flor cozida 
Chuchu em 

cubinhos refogado 
Beterraba em 
tirinhas cozida 

Milho cozido 
Farofa de cenoura e 

couve-manteiga 

Prato principal 
Picadinho de carne 

acebolado 
Tirinha de frango ao 

molho de tomate 
Carne moída 

refogada 
Ovos mexidos com 

tomate e ervas 

Churrasquinho 
(frango em 

pequenos pedaços 
assados na 

churrasqueira) 

Guarnição Batatas assadas 
com ervas 

Macarrão ao alho e 
azeite extravirgem 

Batata-doce em 
cubinhos cozida 

Abóbora japonesa 
refogada 

Mandioca cozida 

Acompanhamento 
Arroz branco e 
feijão-carioca 

Arroz branco com 
feijão-carioca 

Arroz branco com 
feijão-carioca cozido 
com inhame ou cará, 

cebola e cheiro-
verde batido no 

caldo 

Arroz branco com 
feijão-carioca cozido 
com inhame ou cará, 

cebola e cheiro-
verde batido no 

caldo 

Arroz branco com 
feijão-fradinho 

Bebida Suco de limão 
Suco de laranja com 

cenoura 
Suco de morango Suco de maracujá Suco de uva 
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Suco de acerola 
Fruta surpresa 

Tapioca com ovos 
mexidos 

Suco de maracujá 
Banana  

Pão de queijo 

Suco de limão 
Melancia  

Torta de frango e 
cenoura 

Suco de abacaxi 
Melão em cubos 

Bolo de limão 

Suco de melancia 
com limão 

 Maçã  
Torradas com geleia 

de frutas 
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SEMANA DE 17 A 21/5 

ALMOÇO 

Entrada 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Alface picada, 
beterraba ralada e 

tomate em cubinhos 
temperados com 

azeite extravirgem e 
limão 

Alface picada, molho 
vinagrete de tomate, 
cebola e pimentão 
verde, temperados 

com azeite 
extravirgem, limão e 

ervas 

Alface picada, 
cenoura ralada, 

tomate em cubinhos 
temperados com 

azeite extravirgem 
limão e ervas 

Alface roxa picada, 
pepino em cubos e 
tomate em cubos 

com molho de limão 
e azeite extravirgem 

Alface-americana 
picada e tomate 

cereja cortado ao 
meio, molho de 

limão, azeite 
extravirgem e ervas 

Salada cozida Vagem em cubos 
cozida 

Cenoura em cubos 
cozida 

Seleta de legumes 
Abobrinha em cubos 

refogada 

Cenouras em cubos 
(acompanha o 

frango ensopado) 

Prato principal 
Peito de frango em 
cubos cozido com 

açafrão 

Festival de massas 
(fusili e 

espaguete/molho 
branco com frango 

desfiado e à 
bolonhesa/presunto 

e queijo) 

Isca de carne 
acebolada 

Bolonhesa de frango 
ao molho de tomate 

Frango ensopado 
com legumes 

Guarnição Farofa de cuscuz Milho-verde 
Purê de batata-

inglesa 
Batata palha  

Batata-doce assada 
em palitos 

Acompanhamento 

Arroz branco com 
feijão-carioca cozido 
com inhame ou cará, 

cebola e cheiro-
verde batido no 

caldo 

Arroz branco com 
feijão-carioca 

Arroz branco e 
feijão-carioca cozido 

com beterraba 

Arroz branco com 
feijão-preto 

Arroz branco com 
feijão-carioca 

Bebida Suco de melancia Suco de laranja Suco de limão Suco de goiaba Suco de caju 

LANCHE DA TARDE 

 

Suco de caju  
Fruta surpresa  

Bolo de banana e 
aveia 

Suco de abacaxi 
Maçã  

Pão de queijo 

Suco de acerola 
Manga  

Cuscuz com ovo 
mexido 

Suco de laranja 
Banana  

Bisnaguinha com 
queijo 

Suco de goiaba 
Salada de frutas 

Sanduíche natural 
com frango, tomate 
e cenoura ralada e 
azeite extravirgem 

SEMANA DE 24 A 28/5 

ALMOÇO 

Entrada 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Alface picada, 
pepino em rodelas e 
tomate meia-lua com 
azeite extravirgem, 

limão e ervas 

Alface roxa picada, 
tomate em tirinhas, 

manga em cubinhos, 
molho de azeite 
extravirgem com 

ervas 

Alface-crespa 
picada, pepino e 
tomate em cubos 

com molho de limão 
e azeite extravirgem 

Alface picada, milho-
verde e tomate 

meia-lua 
temperados com 

azeite extravirgem, 
limão e azeite 

Alface picada, 
cenoura ralada, 

tomate em cubinhos 
temperados com 

azeite extravirgem 
limão e ervas 

Salada cozida Brócolis no vapor 
Beterraba em cubos 

cozida 
Couve-flor cozida 

Chuchu assado com 
orégano e azeite 

extravirgem 

Couve-manteiga 
refogada 

Prato principal Hambúrguer caseiro 
de carne 

Isca de frango 
acebolada 

Carne moída 
ensopada ao molho 

de tomate 

Estrogonofe de 
frango 

Feijoada saudável 

Guarnição Macarrão penne ao 
molho de tomate 

Abóbora japonesa 
assada no azeite e 

ervas 

Batata-inglesa 
assada com ervas e 
azeite extravirgem 

Batata palha Farofa de cenoura 

Acompanhamento Arroz branco com 
feijão-carioca 

Arroz branco com 
feijão-carioca 

Arroz branco com 
feijão-carioca cozido 
com inhame ou cará, 

cebola e cheiro-
verde batido no 

caldo 

Arroz branco com 
feijão-carioca cozido 

com beterraba, 
cebola e cheiro-
verde batido no 

caldo 

Arroz branco (para 
acompanhar a 

feijoada) 

Bebida Suco de goiaba Suco de morango Suco de laranja Suco de manga 
Suco de limão com 

hortelã 
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Suco de manga 
Fruta surpresa  

Pão com ovo mexido 

Suco de laranja 
Manga  

Tapioca com queijo 

Suco de uva  
Banana  

Torrada com geleia 
de frutas vermelhas 

Suco de abacaxi 
Melancia  

Bolo de laranja com 
fubá 

Suco de maracujá 
Goiaba  

Peta salgada 
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SEMANA DE 31/5 

ALMOÇO 

Entrada 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
Alface picada, molho 
vinagrete de tomate, 
cebola e pimentão 
verde, temperados 

com azeite 
extravirgem, limão e 

ervas 

    

Salada cozida 
Beterraba ralada 

refogada 
    

Prato principal Tiras de frango 
assadas com tomate 

    

Guarnição Purê de batata-
inglesa 

    

Acompanhamento 

Arroz branco com 
feijão-carioca cozido 
com inhame ou cará, 

cebola e cheiro-
verde batido no 

caldo 

    

Bebida Suco de morango     

LANCHE DA TARDE 

 

Suco de caju 
Fruta surpresa  
Tapioca com 

manteiga 

    

O cardápio poderá sofrer alterações devido a safra, local de compra ou mesmo paladar coletivo dos alunos, mas sempre sob orientação da 
nutricionista. 
Cardápio elaborado pelas nutricionistas Amanda Ketany Simeão dos Anjos (CRN/14630) e Fernanda Costa Cruz Serejo (CRN/18518). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Almirante 
Coordenadora do CIMAN Integral 

Período vespertino 


