
 

INFORMAÇÃO SEI Nº 0012221980/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 14 de março de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 04/04 a 08/04/2022 (9ª Semana) 
 

Refeição Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Lanche da
manhã

 
Berçário 2
e Maternal
(1 a 4
anos)

Panqueca de banana com
aveia
Leite com canela 
Maçã

Pão caseiro integral com aveia
com queijo 
Suco de laranja sem açúcar
Caqui

Pão fatiado integral com linhaça
(pronto) com queijo cremoso 
Suco de uva sem açúcar
Banana nanica

Pão fatiado integral com linhaça
(pronto) com patê de ovos
Leite com canela 
Tangerina

Bolo de maçã (sem açúcar) 
Suco de uva sem açúcar
Banana branca

Lanche
matutino

1° e 2°
período
(4 a 6
anos)
 

Macarronada 
Salada de beterraba cozida 
Salada de repolho

Peixe empanado assado com
farinha de mandioca
Macarrão integral ao sugo 
Salada de tomate 
Salada verde (alface, rúcula,
agrião)

Sanduíche natural (pão fatiado
integral, patê de frango, alface, tomate
e cenoura) 
Suco de Maracujá
Caqui

Frango ao molho 
Polenta com aveia e orégano 
Brócolis e couve-flor refogado  
Salada de cenoura ralada

Biscoito doce integral
Suco de Maracujá 
Tangerina

Almoço

 
Berçário 2
e Maternal
(1 a 4
anos)

Iscas ao molho marrom
Arroz integral
Feijão Preto 
Salada de beterraba cozida
Salada de repolho

Peixe empanado assado com
farinha de mandioca
Arroz integral 
Feijão carioca 
Salada de tomate 
Salada verde (alface, rúcula,
agrião)

Fricassé de frango
Arroz integral 
Lentilha 
Salada de beterraba ralada 
Salada de pepino

Frango ao molho 
Polenta com aveia e orégano
Arroz integral
Feijão Preto
Brócolis e couve-flor refogado  
Salada de cenoura ralada

Arroz nutritivo 
Feijão preto 
Salada de pepino 
Salada de Acelga com laranja

Lanche da
tarde

 
Berçário 2
e Maternal
(1 a 4
anos)

Vitamina de maçã e aveia
Laranja
 

Laranja e Banana
(Servir separadamente)

Banana nanica
Iogurte natural com canela

Duo de frutas (banana e laranja) com
aveia

Tangerina e Maçã
(Servir separadamente)

Lanche
Vespertino

1° e 2°
período
(4 a 6
anos)

Risoto de frango (cenoura,
milho verde, tomate e
temperos) 
Salada de beterraba cozida 
Salada de tomate

Sopa de carne com macarrão,
lentilha legumes

Sanduíche natural (pão fatiado
integral, patê de frango, alface, tomate
e cenoura) 
Suco de maracujá
Caqui

Bolo de cenoura 
Suco de uva com açúcar
Maçã

Madalena 
Salada de repolho 
Vagem com cenoura

Jantar

 
Berçário 2
e Maternal
(1 a 4
anos)

Risoto de frango (cenoura,
milho verde, tomate e
temperos) 
Chuchu refogado 
Salada de tomate

Sopa de carne com macarrão,
lentilha legumes

Omelete de forno (sem biomassa) 
Salada de acelga com laranja 
Salada de beterraba cozida

Minestra 
Salada de couve flor e brócolis 
Salada de couve

Madalena 
Salada de repolho 
Vagem com cenoura

As preparações devem ser produzidas conforme Receituário
Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.

 

Documento assinado eletronicamente por Paola Bianca Batista Perini Marchesini, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2022, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Schneider, Coordenador (a), em 23/03/2022, às 10:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0012221980 e o código CRC D60CAA69.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265483-9

0012221980v18

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU


 

INFORMAÇÃO SEI Nº 0012221993/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 14 de março de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 11/04 a 15/04/2022 (10ª Semana) 
 

Refeição Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Lanche da
manhã

Berçário 2 e
Maternal
(1 a 4 anos)

Pão caseiro integral com aveia
com manteiga
Leite com canela
Tangerina

Trio de frutas (mamão, maçã e banana)
salpicado com aveia
Creme de canela

Pão fatiado integral com linhaça (pronto)
com banana glaceada 
Suco de laranja (sem açúcar)
Abacaxi

Bolo de cenoura sem açúcar 
Suco de uva sem açúcar
Goiaba

Feriado

Lanche
matutino

1° e 2°
período
(4 a 6 anos)

Frango ao molho 
Polenta com aveia e orégano  
Salada de abobrinha cozida
Salada de pepino

Peixe empanado assado com farinha de
mandioca
Macarrão integral ao sugo 
Salada de alface com tomate 
Salada de cenoura ralada

Pão massinha integral com carne moída 
Suco de laranja
Abacaxi

Bolo de cenoura 
Suco de uva com açúcar
Maçã

Feriado

Almoço
Berçário 2 e
Maternal
(1 a 4 anos)

Frango ao molho
Arroz integral 
Polenta com aveia e orégano
Feijão Preto 
Salada de abobrinha cozida 
Salada de pepino

Peixe empanado assado com farinha de
mandioca
Arroz integral
Feijão preto 
Couve refogada 
Salada de alface com tomate

Guisado
Macarrão integral ao alho e óleo
Feijão preto 
Salada de beterraba cozida 
Salada de cenoura ralada

Frango com açafrão
Arroz integral 
Lentilha 
Salada de repolho 
Salada de vagem cozida

Feriado

Lanche da
tarde

Berçário 2 e
Maternal
(1 a 4 anos)

Maçã e laranja
(Servir separadamente)

Banana nanica
Creme de canela

Vitamina de maçã, banana, mamão e
linhaça
Banana

Tangerina e Manga
(Servir separadamente) Feriado

Lanche
Vespertino

1° e 2°
período
(4 a 6 anos)

Torta integral de carne com
legumes
Suco de laranja
Maçã

Sopa de carne com macarrão, lentilha e
legumes (cenoura, repolho, chuchu,
abóbora e temperos

Pão massinha integral com carne moída 
Suco de uva com açúcar
Mamão

Bolo de cenoura 
Suco de uva com açúcar
Maçã

Feriado

Jantar
Berçário 2 e
Maternal
(1 a 4 anos)

Macarronada 
Salada de beterraba cozida 
Salada de cenoura ralada

Sopa de carne com macarrão, lentilha e
legumes (cenoura, repolho, chuchu,
abóbora e temperos)

Canja 
Laranja

Arroz nutritivo 
Salada de acelga com laranja 
Salada de vagem cozid

Feriado

As preparações devem ser produzidas conforme Receituário
Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.

 

Documento assinado eletronicamente por Paola Bianca Batista Perini Marchesini, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2022, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Schneider, Coordenador (a), em 23/03/2022, às 10:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0012221993 e o código CRC A1970D61.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265483-9

0012221993v9

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU


 

INFORMAÇÃO SEI Nº 0012222021/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 14 de março de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 18/04 a 22/04/2022 (11ª Semana) 
 

Refeição Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Lanche da
manhã

Berçário 2 e
Maternal
(1 a 4 anos)

Pão de abóbora com manteiga 
Leite com canela
Maçã

Pão caseiro integral com aveia com queijo
cremoso 
Suco de laranja (sem açúcar)
Abacaxi

Pão fatiado integral com linhaça (pronto)
com queijo
Leite com canela
Laranja

Feriado Feriado

Lanche
matutino

1° e 2°
período
(4 a 6 anos)

Carreteiro 
Salada de abobrinha cozida 
Salada de cenoura ralada

Peixe empanado assado com farinha de
mandioca 
Arroz com Lentilha 
Abóbora refogada
Salada de repolho

Torta de pão quente (pão integral, tomate,
requeijão) 
Suco de maracujá 
Maçã

Feriado Feriado

Almoço
Berçário 2 e
Maternal
(1 a 4 anos)

Carreteiro
Lentilha 
Salada de abobrinha cozida 
Salada de cenoura ralada

Peixe empanado assado com farinha de
mandioca
Arroz integral
Feijão Preto
Abóbora refogada
Salada de repolho

Frango ao molho
Arroz integral 
Polenta com aveia e orégano
Feijão Preto
Cenoura refogada 
Salada de pepino

Feriado Feriado

Lanche da
tarde

Berçário 2 e
Maternal
(1 a 4 anos)

Vitamina de maçã e aveia
Laranja

Laranja e maçã
(Servir separadamente)

Maçã e Laranja
(Servir separadamente) Feriado Feriado

Lanche
Vespertino

1° e 2°
período
(4 a 6 anos)

Omelete de forno (com biomassa) 
Salada de beterraba cozida 
Salada de pepino

Minestra
Salada de pepino
Chuchu refogado

Torta de pão quente (pão integral, tomate,
requeijão) 
Suco de maracujá 
Maçã

Feriado Feriado

Jantar
Berçário 2 e
Maternal
(1 a 4 anos)

Omelete de forno (com biomassa) 
Salada de beterraba cozida
Salada de pepino

Minestra
Salada de pepino
Chuchu refogado

Macarronada 
Salada de beterraba ralada 
Salada de repolho

Feriado Feriado

As preparações devem ser produzidas conforme Receituário
Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.

 

Documento assinado eletronicamente por Paola Bianca Batista Perini Marchesini, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2022, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Schneider, Coordenador (a), em 23/03/2022, às 10:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0012222021 e o código CRC C5A32D82.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265483-9

0012222021v10

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU


 

INFORMAÇÃO SEI Nº 0012222026/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 14 de março de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 25/04 a 29/04/2022 (12ª Semana) 
 

Refeição Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Lanche da
manhã

 
Berçário 2
e Maternal
(1 a 4
anos)

Pão caseiro integral com
aveia com manteiga
Leite com canela
Maçã

Panqueca de banana com aveia 
Suco de uva sem açúcar
Caqui

Pão de beterraba com queijo 
Suco de laranja sem açúcar
Banana nanica

Pão fatiado integral com linhaça
(pronto) com patê de ovos
Leite com canela 
Tangerina

Bolo de cenoura sem açúcar 
Suco de uva sem açúcar
Goiaba
(ANIVERSARIANTES)

Lanche
matutino

1° e 2°
período
(4 a 6
anos)
 

Arroz nutritivo
Feijão Preto
Salada de pepino
Salada de repolho

Peixe empanado assado com farinha
de mandioca
Arroz integral 
Feijão carioca 
Salada de acelga com cenoura 
Salada de brócolis

Pão massinha integral com patê de
frango
Leite com cacau
Goiaba

Estrogonofe de carne
Arroz integral
Feijão carioca 
Salada de acelga com laranja
Salada de beterraba cozida

Bolo de cacau 
Suco de maracujá 
Tangerina
(ANIVERSARIANTES)

Almoço

 
Berçário 2
e Maternal
(1 a 4
anos)

Arroz nutritivo
Feijão Preto
Salada de pepino
Salada de repolho

Peixe empanado assado com farinha
de mandioca
Arroz integral 
Feijão carioca 
Salada de acelga com cenoura 
Salada de brócolis

Risoto de frango (cenoura, milho verde,
tomate e temperos)
Lentilha 
Salada de beterraba cozida 
Salada de cenoura ralada

Estrogonofe de carne
Arroz integral
Feijão Carioca 
Salada de acelga com laranja
Salada de beterraba cozida

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Cenoura refogada 
Salada de acelga com tomate

Lanche da
tarde

 
Berçário 2
e Maternal
(1 a 4
anos)

Laranja e maçã
(Servir separadamente)

Vitamina de maçã, banana, mamão e
linhaça
Banana

Caqui e goiaba
(Servir separadamente)

Duo de frutas (maçã e banana) com
aveia 
Iogurte natural com canela

Bolo de banana sem açúcar
Suco de laranja sem açúcar
Caqui
(ANIVERSARIANTES)

Lanche
Vespertino

1° e 2°
período
(4 a 6
anos)

Macarronada 
Salada de beterraba cozida 
Salada de repolho

Torta de frango integral 
Suco de laranja
Maçã

Pão massinha integral com ovos
mexidos 
Suco de uva com açúcar
Caqui

Tilápia ao molho
Macarrão integral ao sugo 
Salada de couve-flor 
Salada de repolho e cenoura

Bolo de Cacau 
Suco de maracujá 
Tangerina
(ANIVERSARIANTES)

Jantar

 
Berçário 2
e Maternal
(1 a 4
anos)

Macarronada 
Salada de beterraba cozida 
Salada de repolho

Sopa de frango com legumes (abóbora,
batata, chuchu, repolho)

Arroz nutritivo 
Lentilha 
Salada acelga com laranja 
salada de Vagem

Tilápia ao molho
Macarrão integral ao sugo 
Salada de couve-flor 
Salada de repolho e cenoura

Sopa de aipim com iscas         
                                 

As preparações devem ser produzidas conforme Receituário
Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.

 

Documento assinado eletronicamente por Paola Bianca Batista Perini Marchesini, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2022, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Schneider, Coordenador (a), em 23/03/2022, às 10:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0012222026 e o código CRC 6C0F9AFA.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265483-9

0012222026v13

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU

