
      Centro de Educação Infantil CORUJINHA        Cardápio: Maio a Agosto      Turma: Berçário I
Observações:

• O cardápio poderá sofrer alterações sem aviso prévio, levando em consideração a aceitação das crianças, os produtos da época e/ou disponíveis no estoque.

Semana 1  
Refeição Segunda – Feira Terça – Feira Quarta – Feira Quinta – Feira Sexta – Feira

Lanche manhã Abacate Caqui Banana Maçã Pera
Almoço Arroz + Feijão carioca + Ovos 

mexidos + Couve-flor refogada 
+ Água

Arroz integral + Feijão preto + 
Carne bovina picadinha + 
Chuchu refogado + Água

Arroz + Feijão carioca + Frango 
em cubinhos + Cenoura cozida 

+ Água

Arroz + Feijão preto + Carne 
moída + Purê de batata + Água

Arroz + Feijão carioca + Frango 
picadinho + Beterraba cozida + 

Água
Lanche tarde Mamadeira com o leite do 

bebê
Melão Mamadeira com o leite do 

bebê
Melancia Mamadeira com o leite do bebê

Jantar Sopa de macarrão com feijão Risoto de legumes com frango 
desfiado

Espaguete à bolonhesa Sopa de legumes Polenta ao molho de frango

Semana 2  
Refeição Segunda – Feira Terça – Feira Quarta – Feira Quinta – Feira Sexta – Feira

Lanche manhã Banana Manga Maçã Abacaxi Mamão
Almoço Arroz + Feijão preto + Ovo 

cozido + Abóbora cabotiá 
refogada + Água

Arroz + Grão de bico cremoso + 
Frango ao molho + Vagem refo-

gada + Água

Arroz + Feijão carioca + 
Músculo desfiado + Batata 

sautê + Água

Arroz + Feijão preto + Cubi-
nhos de frango + Tomate + 

Água

Arroz + Feijão carioca + Carne 
de panela + Abobrinha 

refogada + Água
Lanche tarde Tangerina Mamadeira com o leite do 

bebê
Mingau de banana, maçã e 

aveia
Mamadeira com o leite do 

bebê
Abacate

Jantar Caldo verde (carne bovina, 
batata, couve, cebola, 

abobrinha)

Creme de aipim com frango 
desfiado

Sopa de batata salsa, vagem e 
cenoura

Arroz + Feijão preto + Ovos 
mexidos + Beterraba cozida 

Creme de inhame com músculo

Semana 3
Refeição Segunda – Feira Terça – Feira Quarta – Feira Quinta – Feira Sexta – Feira

Lanche manhã Caqui Pera Abacaxi Manga Melão
Almoço Arroz + Feijão preto + Omelete 

de tomate + Penne ao sugo + 
Água

Arroz + Feijão carioca + 
Cubinhos de frango acebolado 

+ Brócolis salteado + Água

Arroz + Feijão preto + Carne 
moída com legumes + Tomate 

+ Água

Arroz + Feijão carioca + Frango 
picadinho + Couve-flor 

salteada + Água

Arroz + Feijão preto + Picadinho 
de carne bovina + Chuchu 
cozido e refogado + Água

Lanche tarde Mamadeira com o leite do 
bebê

Mamão Mamadeira com o leite do 
bebê

Tangerina Mamadeira com o leite do bebê

Jantar Quirerinha Sopa de macarrão com feijão Arroz + Feijão preto + Ovo 
cozido + Beterraba cozida + 

Água

Risoto de frango com legumes Polenta ao molho de carne



Semana 4
Refeição Segunda – Feira Terça – Feira Quarta – Feira Quinta – Feira Sexta – Feira

Lanche manhã Banana Caqui Mamão Melancia Manga
Almoço Arroz + Feijão carioca + Ovos 

mexidos + Abobrinha refogada 
+ Água

Arroz + Feijão preto + 
Ensopadinho de carne bovina 
com mandioca e couve + Água

Arroz integral + Feijão carioca 
+ Cubinhos de frango grelhados 

+ Purê de batata + Água

Arroz + Feijão preto + Carne 
bovina picadinha + Repolho 

colorido (verde e roxo) 
refogado + Água

Arroz + Feijão carioca + 
Cubinhos de frango + Purê de 

batata + Água

Lanche tarde Melão Mamadeira com o leite do 
bebê

Mingau de banana, maçã e 
aveia

Mamadeira com o leite do 
bebê

Pera

Jantar Canja de galinha com legumes Sopa de macarrão com 
legumes

Caldo verde (carne bovina, 
batata, couve, cebola, 

abobrinha)

Sopa de carne, inhame, 
cenoura e chuchu

Arroz + Feijão carioca + Ovo 
cozido + Abobrinha ralada com 

tomate 
                                                                                                                                       

  ☺ Lembramos aos pais que os alimentos são oferecidos de acordo com a liberação do pediatra.  
  ☺ O cardápio poderá ser modificado visando o melhor para as crianças. Os alimentos devem ser bem cozidos e amassados com garfo, para melhor aceitação da criança. Como 

tempero, usamos pouca quantidade de: salsinha, cebolinha, sal e cebola.  
  ☺ A criança com uma boa alimentação, com todos os nutrientes na quantidade adequada, brinca mais, aprende com mais facilidade, cresce e se desenvolve melhor. 

Obs: Os legumes devem ser muito bem cozidos (deixar bem macios). Não liquidificá-los.
Até 01 ano de idade: não utilizar sal em nenhuma preparação. Até 02 anos: não utilizar açúcar.


