
Secretaria Prefeitura de
de Educação R : Jo i nvi l le

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC
CARDÁPIO ESCOLA AGRÍCOLA

1a Semana (03/02 a 07/02/2020)

REFEIÇÃO DIAS DA SEMANA
Seg unda -feira Terça-feira Quarta -feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da manhã Vitamina de maçã, Pão de beterraba com Cuca de banana
banana e linhaça melado Suco de uva
Biscoito Salgado Leite com Café Maçã

integral Goiaba
Melancia

Almo ço Guisado Iscas com inhame
Arroz integral Arroz integral

Macarrão integral alho e Feijão preto
óleo Acelga refogada

Feijão Preto Salada de couve-flor
Abóbora Refogada Salada de alface

Salada verde (alface, Verduras da Horta
agrião e rúcula)

Verduras da Horta
Lanche da Sagu com suco e uva Torta salgada de

tarde Creme branco legumes
Banana Suco de maracujá

Laranja

Nu t r i c i on i sta s:
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Secretaria Prefeitura de
de Educação Jo i nvi l le

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC
CARDÁPIO ESCOLA AGRÍCOLA

2a Semana (10/02 a 14/02/2020
REFEIÇÃO DIAS DA SEMANA

S e g unda -fe ira Ter ça -fe ira Quarta -fe ira Quinta -fe ira Se xta -fe ira
Café da Cereal de milho com leite Pão caseiro de linhaça e Bolo de cenoura (1) Biscoito Salgado Bolo de laranja integral
manhã Maçã germe de trigo(1) com Suco de maçã Integral Suco de uva

mel Banana Vitamina de banana, Banana
Suco de uva aveia e canela

Laranja Pera
Almoç o Fricassé de carne bovina Omelete Carme moída à Guisado

Arroz integral Arroz integral com jardineira Arroz integral com
Batata dourada açafrão Arroz integral brócolis

Feijão preto Macarrão integral ao Farofa de cenoura e Berinjela assada à
Salada de beterraba sugo linhaça milanesa

Salada de acelga Feijão preto Feijão preto Feijão preto
Verduras da Horta Salada de chuchu Salada de repolho verde Salada de Cenoura

Salada de cenoura e roxo Salada de alface
Verduras da Horta Verduras da Horta Verduras da Horta

Lanche da Creme de aveia e canela Sagu com suco de uva Pão de fubá com Creme de aveia e
tarde Melancia Creme branco melado canela

Abacaxi Suco de laranja Salada de fruta
Melancia (banana, abacaxi,

melancia e manga)
salpicada com ranola

(1) o pão deverá ser feito no dia anterior
(2) o bolo deverá ser feito no dia anterior

à  '1,;' Nutricionistas:

1e  I m̀oo
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Secretaria Gc Prefeitura de
de Educação J Joinville

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC
CARDÁPIO ESCOLA AGRÍCOLA

31 Semana (17/02 a 21/02/2020
REFEIÇÃO DIAS DA SEMANA

Segunda -feira Terça-feira Quarta-feira Quinta -feira Sexta-fe ira
Café da Biscoito Salgado Integral Granola com leite Bolo nutritivo Cuca de abacxi Pão caseiro integral com aveia
manhã Vitamina de abacate Mamão Suco de maracujá Suco de uva com melado

Melão Banana Manga Suco de uva
Banana

Almo ço Iscas bovinas ao molho Omelete Carne moída com Strognofe
Arroz integral Arroz integral couve-flor Arroz integral

Polenta com aveia Feijão Preto Arroz integral Batata sauté
Feijão preto Macarrão integral ao sugo Farofa de couve Feijão preto

Salada de acelga Abóbora refogada Feijão preto Salada de alface
salada de beterraba Salada de pepino Salada de beterraba Salada de brócolis
Verduras  da Horta Verduras  da Horta Salada de couve Verduras da Horta

Verduras da Horta
Lanche da Sagu com suco de uva Torta integral de legumes Biscoito Salgado Creme de aveia com

tarde Creme branco Suco de uva integral canela
Manga Melancia Vitamina de maçã e Salada de fruta

aveia (banana, laranja, melão
Pera e maçã) salpicado com

granola

(1) o pão deverá ser feito no dia anterior
(2) o bolo deverá ser feito no dia anterior

Nutricionistas:
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Secr e tar ia c Prefeitura de
de  E du ca çã o Jo inv i ll e

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC
CARDÁPIO ESCOLA AGRÍCOLA

4' Semana 24/02 a 28/02/2020
REFEIÇÃO DIAS DA SEMANA

Seg unda -feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira
Café da Cereal de milho com Biscoito Salgado Pão de fubá (caseiro) com melado
manhã leite integral Suco de maçã

Maçã Leite com Café Banana
Manga

Almoç o Ovos cozidos Iscas aceboladas
Arroz integral Arroz integral
Feijão preto Feijão preto

Macarrão integral ao Acelga refogada
sugo Salada de cenoura

Salada de pepino Salada de chuchu
Salada de beterraba Verduras da Horta
Verduras  da Horta

Lanche da Bolo de cenoura Sagu de suco de uva
tarde Suco de laranja Creme branco

Melancia Melão
(1) o pão deverá ser feito no dia anterior
(2) o bolo deverá ser feito no dia anterior

1
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1 r o o

Nutricionistas:
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