
 
 

Cardápio CMEI Dedinho Verde 1 ano a 4 anos - Recurso próprio e PNAE 

 

1ª Semana 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ 8h e 16h Chá de ervas sem 

açúcar 
Pão caseiro sem 

açúcar 
Laranja 

Leite com cacau e 

aveia sem açúcar 
Banana  

Leite com cacau 

sem açúcar 
Torta salgada com 

frango, milho e 
ervilha 
Melão 

Ovos mexidos com 

tomate, cebola e 
pimentão 

Melancia 

Iogurte natural 

caseiro adoçado 
com ameixa seca e 

mamão 

ALMOÇO 10h30 e 

14h 

Arroz 

Feijão carioca 
Carne moída ao 

molho com cenoura, 
abobrinha, brócolis, 
chuchu 

Salada de repolho 
Mamão 

Sopa de frango com 

macarrão, batatinha, 
cenoura, chuchu, 

cebola e tomate 
Maçã 

Arroz 

Feijão preto 
Carne suína com 

canjiquinha 
Abobrinha refogada 
Salada de beterraba 

Tangerina 

Sopa de carne 

bovina com 
mandioca, cebola, 

cenoura, abobrinha 
Caqui 

Arroz 

Feijão carioca 
Frango ao molho 

Polenta cremosa 
Chuchu cozido 
Couve refogada 

Salada de tomate 
Manga 

 

Nutricionista responsável                                               
Larisse Daniela Hoffmann / CRN8 10.213  



 
 

2ª Semana 

  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ 8h e 16h Vitamina de maçã 
com aveia 

Biscoito caseiro com 
coco ralado e sem 

açúcar  

Leite aromatizado 
(canela, cravo e 

raspas de laranja) 
Pão caseiro sem 

açúcar 
Melancia  

Chá de ervas sem 
açúcar 

Crepioca com 
cenoura 

Melão 

Iogurte natural 
caseiro adoçado 

com ameixa seca e 
mamão 

Banana nanica, 
aveia e canela 

 

ALMOÇO 10h30 e 
14h 

Arroz 
Feijão carioca 

Carne moída ao 
molho com cenoura 

e chuchu  
Salada de alface 
Tangerina  

Sopa de carne 
bovina com 

mandioca, 
abobrinha e ervilha 

fresca 
Maçã 

Arroz 
Lentilha 

Carne suína com 
canjiquinha 

Abobora cabotiã 
refogada 
Salada de couve e 

beterraba 
Laranja 

Sopa de feijão com 
batatinha, cenoura e 

arroz 
Banana 

Arroz 
Feijão preto 

Frango e batata 
assada 

Salada de couve flor 
ou brócolis 
Salada de tomate 

Abacaxi 

 

Nutricionista responsável                                               
Larisse Daniela Hoffmann / CRN8 10.213   



 
 

3ª Semana 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ 8h e 16h Chá de ervas sem 
açúcar 

Pão caseiro sem 
açúcar 

Laranja 

Leite com cacau 
sem açúcar 

Bolo simples de 
aveia com ameixa 

seca 
Banana 

Ovos mexidos com 
tomate e cenoura 

ralada 
Melão 

Vitamina de leite 
com cacau, aveia, 

banana sem açúcar 
Melancia 

Leite aromatizado 
(canela, cravo e 

raspas de laranja)  
Biscoito caseiro sem 

açúcar 
Maçã 

ALMOÇO 10h30 e 
14h 

Arroz 
Feijão carioca 

Carne moída ao 
molho com 

batatinha e ervilha 
fresca 
Salada de beterraba 

Banana 

Sopa de carne 
suína com couve, 

mandioca e cenoura 
Mamão 

Arroz 
Feijão preto 

Frango ao molho 
Chuchu refogado 

Salada de alface 
Tangerina 

Sopa de frango com 
macarrão, cenoura, 

batata doce e 
tomate 

Caqui 

Arroz 
Feijão carioca 

Iscas bovina ao 
molho 

Polenta cremosa 
Couve refogada 
Salada de tomate 

Maçã 

 
Nutricionista responsável                                               
Larisse Daniela Hoffmann / CRN8 10.213   



 
 

4ª Semana 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ 8h e 16h Mingau de aveia 
com cacau 

Laranja 

Leite aromatizado 
(canela, cravo e 

raspas de laranja)  
Pão caseiro integral 

sem açúcar 
Melão 

Chá de ervas sem 
açúcar 

Crepioca de banana 
com canela 

 

Chá de ervas sem 
açúcar 

Esfira de carne 
moída 

Melancia 

Iogurte natural 
caseiro adoçado 

com ameixa seca e 
mamão 

ALMOÇO 10h30 e 
14h 

Arroz 
Feijão preto 

Carne suína com 
canjiquinha 

Salada de alface 
Melão 

Sopa de peito de 
frango com 

macarrão, cenoura, 
batatinha, abobrinha 

e tomate 
Maçã 

Lentilha 
Risoto de frango 

Abóbora cabotiã 
refogada 

Salada de repolho e 
tomate 
Mamão 

Sopa de feijão com 
carne suína, 

macarrão, cenoura 
e chuchu 

Laranja  
 

Arroz 
Feijão carioca 

Iscas bovinas ao 
molho 

Polenta cremosa 
Couve refogada 
Salada de almeirão 

Abacaxi 

 
Nutricionista responsável                                               
Larisse Daniela Hoffmann / CRN8 10.213  


