
 
 

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

1ª Semana 

  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ 8h e 16h Vitamina de maçã 
com aveia (80ml) 
Biscoito caseiro com 
coco ralado e sem 
açúcar (30g) 

Leite aromatizado 
(canela, cravo e 
raspas de laranja) 
(80ml) 
Pão caseiro sem 
açúcar (30g) 
Tangerina (60g) 

Chá de ervas sem 
açúcar (80ml) 
Ovos mexidos com 
legumes (30g) 
Melão (50g) 

Iogurte natural 
caseiro adoçado 
com ameixa seca, 
banana e mamão 
(30g) 

Banana nanica, 
aveia e canela (70g) 
 

ALMOÇO 10h30 e 
14h 

Sopa de carne 
bovina com 
mandioca, 
abobrinha e ervilha 
fresca (120g) 
Banana (60g) 
 

Arroz (30g) 
Feijão carioca (30g) 
Frango ao molho 
com cenoura e 
chuchu (50g) 
Salada de alface 
(25g) 
Melancia (80g) 
 

Sopa de feijão com 
carne bovina, 
macarrão, batatinha, 
cenoura e chuchu 
(120g) 
Laranja (60g) 
 

Arroz (30g) 
Lentilha (30g) 
Carne suína com 
canjiquinha (30g) 
Abobora cabotiã 
refogada (30g) 
Salada de couve e 
beterraba (50g) 
Maçã (60g) 

Sopa de frango com 
arroz, batatinha, 
cenoura, chuchu, 
cebola, brócolis e 
tomate (120g) 
Abacaxi (50g) 
 

Composição nutricional (média semanal) 
Energia 336,64 kcal 
Carboidratos 54g / 64% 
Lipídeos 8g / 20% 
Proteínas 14g / 17% 

Cálcio 93,72 mg 
Ferro 2,53 mg 
Sódio 518,27 mg 

Vitamina A 395,20 mcg 
Vitamina C 39,34 mg 
 

Nutricionista responsável                                               
Larisse Daniela Hoffmann / CRN8 10.213  



 
 

2ª Semana 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ 8h e 16h Chá de ervas sem 
açúcar (80ml) 
Pão caseiro sem 
açúcar (30g) 
Laranja pera (50g) 

Leite com cacau e 
aveia sem açúcar 
(80g) 
Banana (60g) 

Leite aromatizado 
(canela, cravo e 
raspas de laranja) 
(80ml) 
Torta salgada com 
frango, milho e 
ervilha (30g) 
Melão (50g) 

Chá de ervas sem 
açúcar (80ml) 
Ovos mexidos com 
tomate, cebola e 
pimentão (30g) 
Melancia (60g) 

Iogurte natural 
caseiro adoçado 
com ameixa seca e 
mamão (80g) 

ALMOÇO 10h30 e 
14h 

Sopa de frango com 
macarrão, batatinha, 
cenoura, chuchu, 
cebola e tomate 
(120g) 
Maçã (60g) 
 
 

Arroz (30g) 
Feijão carioca (30) 
Carne moída ao 
molho com cenoura, 
abobrinha, brócolis, 
chuchu (50g) 
Salada de tomate 
(25g) 
Mamão (60g) 

Sopa de carne 
bovina com 
mandioca, cebola, 
cenoura, abobrinha 
(120g) 
Laranja lima (60g) 
 
 

Arroz (30g) 
Feijão preto (30g) 
Carne suína com 
canjiquinha (40) 
Abobrinha refogada 
(20g) 
Salada de beterraba 
(30g) 
Tangerina (50g) 

Sopa de feijão com 
peito de frango, 
batatinha, cenoura e 
arroz (120g) 
Manga (50g) 

Composição nutricional (média semanal) 
Energia 355,87 kcal 
Carboidratos 57g / 63% 
Lípideos 8g / 21% 
Proteínas 16g / 18% 

Cálcio 99,77 mg 
Ferro 2,92 mg 
Sódio 422,83 mg 

Vitamina A 116,65 mcg 
Vitamina C 40,80 mg 
 

Nutricionista responsável                                               
Larisse Daniela Hoffmann / CRN8 10.213   



 
 

3ª Semana 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ 8h e 16h Mingau de aveia 
com cacau (80g) 
Laranja (40g) 

Leite aromatizado 
(canela, cravo e 
raspas de laranja) 
(70g) 
Pão caseiro integral 
sem açúcar (30g) 
Banana (50g) 

Chá de ervas sem 
açúcar (80ml) 
Ovos mexidos (30g) 
Melão (50g) 
 

Chá de ervas sem 
açúcar (80ml) 
Esfirra de carne 
moída (40g) 
Melancia (50g) 

Iogurte natural 
caseiro adoçado 
com ameixa seca e 
mamão (80g) 

ALMOÇO 10h30 e 
14h 

Sopa de peito de 
frango com 
macarrão, cenoura, 
batatinha, abobrinha 
e tomate (120g) 
Maçã (50g) 
 

Arroz (30g) 
Feijão preto (30g) 
Carne suína com 
canjiquinha (30g) 
Salada de alface 
(25g) 
Manga (30g) 

Sopa de feijão com 
carne bovina, arroz, 
cenoura e chuchu 
(120g) 
Laranja lima (60g) 
 

Arroz (30g) 
Feijão preto (30g) 
Frango ao molho 
(30g) 
Chuchu refogado 
(30g) 
Salada de tomate 
(20g)  
Tangerina (40g) 

Sopa de carne 
moída com 
macarrão, batatinha, 
cenoura, chuchu, 
cebola e tomate 
(120g) 
Abacaxi (50g) 

Composição nutricional (média semanal)   
Energia 348,93 kcal 
Carboidratos 56g / 63% 
Lípideos 8g / 20% 
Proteínas 15g / 18% 

Cálcio 91,18 mg 
Ferro 2,60 mg 
Sódio 331,03 mg 

Vitamina A 153,24 mcg 
Vitamina C 28,57 mg 
 

 
Nutricionista responsável                                               
Larisse Daniela Hoffmann / CRN8 10.213   



 
 

4ª Semana 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ 8h e 16h Chá de ervas sem 
açúcar (80ml) 
Pão caseiro sem 
açúcar (25g) 
Laranja (50g) 

Leite com cacau 
sem açúcar (70g) 
Bolo simples de 
aveia e maçã (30g) 
Banana (50g) 

Chá de ervas sem 
açúcar (80ml) 
Ovos mexidos com 
tomate e cenoura 
ralada (30g) 
Melão (50g) 

Vitamina de leite 
com cacau, aveia, 
banana sem açúcar 
(80ml) 
Melancia (60g) 

Leite aromatizado 
(canela, cravo e 
raspas de laranja) 
(80ml) 
Biscoito caseiro sem 
açúcar (30g) 
Maçã (50g) 

ALMOÇO 10h30 e 
14h 

Sopa de frango com 
macarrão, cenoura, 
batata doce e 
tomate (120g) 
Caqui (60g) 
 

Arroz (30g) 
Feijão carioca (30g) 
Carne moída ao 
molho com 
batatinha e ervilha 
fresca (30g) 
Salada de beterraba 
(25g) 
Manga (40g) 

Sopa de carne 
suína com couve, 
mandioca e cenoura 
(120g) 
Mamão (60g) 

Arroz (30g) 
Feijão preto (30g) 
Frango e batata 
assada (30g) 
Salada de couve flor 
ou brócolis (30g) 
Salada de tomate 
(20g) 
Abacaxi (40g) 

Sopa com feijão, 
macarrão, iscas, 
abóbora, repolho, 
cenoura, chuchu. 
(120g) 
Tangerina (50g) 

Composição nutricional (média semanal)   
Energia 343,68 kcal 
Carboidratos 57g / 64% 
Lípideos 7g / 20% 
Proteínas 14g / 18% 

Cálcio 97,98mg 
Ferro 2,71mg 
Sódio 343,79mg 

Vitamina A 201,12mcg 
Vitamina C 43,84mg 
 

 
Nutricionista responsável                                               
Larisse Daniela Hoffmann / CRN8 10.213  


