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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014828988/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 21/11 a 25/11/2022 (42ª Semana)
 

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

Lanche
da

manhã

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário
6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Manga

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Banana

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Almoço

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário

Frango desfiado
ensopado

Batata doce cozida
Feijão preto

Chuchu cozido

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Cenoura cozida

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto
Abobrinha
refogada

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Brócolis cozido

Carne moída ao
molho

Arroz polido
Feijão preto

Couve-flor cozido

Lanche
da tarde

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento 
Manga

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento 
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Banana

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Mamão

Jantar

Berçário
0 a 7
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

Carne moída ao
molho

Batata inglesa
cozida

Feijão preto
Cenoura cozida

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Couve-flor cozido

Iscas bovinas
desfiadas ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Chuchu cozido

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Beterraba ralada

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
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***NO LANCHE DA MANHÃ E NO LANCHE DA TARDE, A FRUTA PODE SER OFERTADA
ACOMPANHANDO O LEITE MATERNO/FÓRMULA OU ENTÃO EM OUTRO MOMENTO,

CONFORME ACEITAÇÃO DA CRIANÇA.***

ATENÇÃO: A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA
CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 
Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a)
Público(a), em 18/11/2022, às 08:35, 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 0014828988 e o código CRC 93EB73F9.

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

0014828988v4
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829024/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 28/11 a 02/12/2022 (43ª Semana)
 

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

Lanche
da

manhã

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário
6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Banana

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Maçã

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Almoço

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário

Frango desfiado
ensopado

Batata inglesa
cozida

Feijão preto
Beterraba cozida

Carne moída ao
molho

Arroz polido
Feijão preto

Chuchu cozido

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Brócolis cozido

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Cenoura cozida

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Repolho picadinho
refogado

Lanche
da tarde

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento 
Maçã

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento 
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Banana

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Mamão

Jantar

Berçário
0 a 7
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Vagem picadinha
refogada

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Repolho picadinho
refogado

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Couve-flor cozido

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Brócolis cozido

Carne moída ao
molho

Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.

***NO LANCHE DA MANHÃ E NO LANCHE DA TARDE, A FRUTA PODE SER OFERTADA
ACOMPANHANDO O LEITE MATERNO/FÓRMULA OU ENTÃO EM OUTRO MOMENTO,
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CONFORME ACEITAÇÃO DA CRIANÇA.***

ATENÇÃO: A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA
CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 
Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a)
Público(a), em 18/11/2022, às 08:35, 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 0014829024 e o código CRC E3873E7E.

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

0014829024v5
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829057/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 05/12 a 09/12/2022 (44ª Semana)
 

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

Lanche
da

manhã

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário
6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Maçã

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Melancia

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Almoço

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário

Carne moída ao
molho

Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

Iscas bovinas
desfiadas ao molho

Arroz polido
Feijão preto
Abobrinha
refogada

Frango desfiado
ensopado

Aipim cozido
Feijão preto

Cenoura cozida

Iscas bovinas
desfiadas ao molho

Batata inglesa
cozida

Feijão preto
Repolho picadinho

refogado

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Chuchu cozido

Lanche
da tarde

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento 
Maçã

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento 
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Maçã

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Mamão

Jantar

Berçário
0 a 7
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Cenoura cozida

Iscas bovinas
desfiadas ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Repolho picadinho
refogado

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Chuchu cozido

Ovo cozido
Arroz polido
Feijão preto

Cenoura cozida

Isca bovina
desfiada ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
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***NO LANCHE DA MANHÃ E NO LANCHE DA TARDE, A FRUTA PODE SER OFERTADA
ACOMPANHANDO O LEITE MATERNO/FÓRMULA OU ENTÃO EM OUTRO MOMENTO,

CONFORME ACEITAÇÃO DA CRIANÇA.***

ATENÇÃO: A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA
CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 
Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a)
Público(a), em 18/11/2022, às 08:36, 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 0014829057 e o código CRC 81B661A0.

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

0014829057v3
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829095/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 12/12 a 16/12/2022 (45ª Semana)
 

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

Lanche
da

manhã

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário
6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Maçã

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Melancia

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Maçã

Almoço

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário

Iscas bovinas
desfiadas ao molho
Batata doce cozida

Feijão preto
Repolho picadinho

refogado

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

Iscas bovinas
desfiadas ao

molho
Batata inglesa

cozida
Feijão preto

Chuchu cozido

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Cenoura cozida

Iscas bovinas
desfiadas ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Vagem picadinha
cozida

Lanche
da tarde

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento 
Maçã

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento 
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Banana

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil

de segmento
Mamão

Jantar

Berçário
0 a 7
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil

de partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Berçário

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Vagem picadinha
cozida

Iscas bovinas
desfiadas ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Chuchu cozido

Ovo cozido
Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

Iscas bovinas
desfiadas ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Chuchu cozido

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Cenoura cozida

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
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***NO LANCHE DA MANHÃ E NO LANCHE DA TARDE, A FRUTA PODE SER OFERTADA
ACOMPANHANDO O LEITE MATERNO/FÓRMULA OU ENTÃO EM OUTRO MOMENTO,

CONFORME ACEITAÇÃO DA CRIANÇA.***

ATENÇÃO: A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA
CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 
Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a)
Público(a), em 18/11/2022, às 08:36, 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 0014829095 e o código CRC CC46F6F5.

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

0014829095v3
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829118/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 19/12 a 22/12/2022 (46ª Semana)
 

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

Lanche
da

manhã

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida
RECESSO

Berçário
6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Melancia

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Manga

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Abacaxi

RECESSO

Almoço

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida
RECESSO

Berçário 
6 a 12
meses

Isca bovina desfiada
ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Repolho picadinho
refogado

Frango desfiado ao
molho

Batata doce cozida
Feijão preto

Beterraba cozida

Isca bovina desfiada
ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Chuchu cozido

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Cenoura cozida

RECESSO

Lanche
da tarde

Berçário
0 a 6
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida
RECESSO

6 a 12
meses

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento 
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento 
Mamão

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Abacaxi

Leite materno ou
Fórmula Infantil de

segmento
Maçã

RECESSO

Jantar

Berçário
0 a 7
meses

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida

Leite materno ou
Fórmula infantil de

partida
RECESSO

Berçário

Carne moída ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Vagem picadinha
cozida

Isca bovina desfiada
ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Repolho picadinho
refogado

Frango desfiado
ensopado

Arroz polido
Feijão preto

Cenoura cozida

Iscas bovinas
desfiadas ao molho

Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

RECESSO

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 

***NO LANCHE DA MANHÃ E NO LANCHE DA TARDE, A FRUTA PODE SER OFERTADA
ACOMPANHANDO O LEITE MATERNO/FÓRMULA OU ENTÃO EM OUTRO MOMENTO,

CONFORME ACEITAÇÃO DA CRIANÇA.***

ATENÇÃO: A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA
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CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 
Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a)
Público(a), em 18/11/2022, às 08:36, 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 0014829118 e o código CRC 18BFDDC8.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014828810/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 21/11 à 25/11/2022 (42ª 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 de
fubá, com
manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Abacaxi

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de maçã (sem

açúcar)
Manga

Pão fatiado integral
com patê de frango
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Torta integral de
fubá e legumes (sem

leite e sem ovo)
Suco de maçã (sem

açúcar)
Banana

Pão caseiro (de massa
batida) com doce

caseiro de uva sem
açúcar

Suco de laranja (sem
açúcar)
Abacaxi

Lanche
matutino

1° e 2° período
(4 a 6 anos)

 

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Salada de chuchu
cozido

Guisado
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de alface

Pão fatiado integral
com patê de frango

Suco integral de
abacaxi
Mamão

Frango ao molho
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de brócolis

Biscoito doce integral
caseiro
Iogurte
Abacaxi

Almoço

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Batata doce sauté
Salada de chuchu

cozido

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de alface

Frango ensopado
Arroz integral
Feijão preto

Farofa de cenoura
Salada de abobrinha

cozida

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de brócolis

Carne moída à
jardineira

Arroz integral
Feijão preto

Couve-flor sauté
Salada de vagem

cozida

Lanche da
tarde

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de maçã (sem

açúcar)
Manga

Torta salgada de
fubá e frango (sem

leite e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão fatiado integral
com manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Abacaxi

Banana assada com
iogurte natural

Mamão

Lanche
Vespertino

1° e 2° período
(4 a 6 anos)

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de

beterraba ralada

Torta salgada de
fubá e frango (sem

leite e sem ovo)
Suco de abacaxi

Mamão

Risoto de frango
Feijão preto

Salada de alface com
rúcula

Pão fatiado integral
com mel
Iogurte
Abacaxi

Guisado
Polenta cremosa

Feijão preto
Salada de beterraba

ralada

Jantar

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de

beterraba ralada

Madalena de
frango

Salada de cenoura
ralada

Risoto de frango
Feijão preto

Salada de alface com
rúcula

Carreteiro
Salada de chuchu

cozido

Guisado
Polenta cremosa

Feijão preto
Salada de beterraba

ralada
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.
 

OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:32,
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.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0014828810 e o código
CRC E2BAA098.
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014828859/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 28/11 à 02/12/2022 (43ª 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 (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Abacaxi

Pão caseiro de
beterraba, com

manteiga
Suco de maçã (sem

açúcar)
Banana

Bolo de cenoura (sem
açúcar)

Suco de uva (sem
açúcar)
Mamão

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de laranja (sem

açúcar)
Maçã

Pão caseiro de fubá,
com patê de sardinha

com batata
Suco de uva (sem

açúcar)
Abacaxi

Lanche
matutino

1° e 2° período
(4 a 6 anos)

 

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Salada de
beterraba

Carne moída á
jardineira

Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface
com rúcula

Pão fatiado integral
com mel
Iogurte 
Mamão

Guisado
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de cenoura

ralada

Pão caseiro de fubá,
com patê de sardinha

com batata
Suco de maracujá

Abacaxi

Almoço

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Batata sauté

Salada de
beterraba

Carne moída á
jardineira

Arroz integral
Feijão preto

Seleta de legumes
Salada de alface

com rúcula

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de brócolis

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de cenoura

ralada

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Farofa de cenoura
Salada de repolho

Lanche da
tarde

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Torta salgada de
fubá e legumes
(sem leite e sem

ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Maçã

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Salada de fruta
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão fatiado integral
com manteiga

Suco de maçã (sem
açúcar)
Abacaxi

Banana assada com
iogurte natural

Mamão

Lanche
Vespertino

1° e 2° período
(4 a 6 anos)

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de vagem

cozida

Guisado
Polenta cremosa

Salada de repolho

Pão fatiado integral
com mel
Iogurte
Banana

Risoto de frango
Feijão preto

alada de alface

Pão caseiro de fubá,
com patê de sardinha

com batata
Suco de maracujá

Mamão

Jantar

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de vagem

cozida

Guisado
Polenta cremosa

Salada de repolho

Frango ensopado
Arroz integral

colorido
Salada de couve-flor

Risoto de frango
Feijão preto

Salada de alface

Macarronada
Salada de beterraba

ralada

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.

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:33,
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

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0014828859 e o código
CRC DA19C72D.
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014828879/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 05/12 à 09/12/2022 (44ª 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 de
aipim, com
manteiga

Suco de maçã (sem
açúcar)
Abacaxi

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Pão fatiado integral,
com patê de frango
Suco de uva (sem

açúcar)
Banana

Pão caseiro (de
massa batida) com
doce caseiro de uva

sem açúcar)
Suco de laranja (sem

açúcar)
Melancia

Torta salgada de fubá
e legumes (se, leite e

sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Abacaxi

Lanche
matutino

1° e 2° período
(4 a 6 anos)

 

Guisado
Feijão preto

Macarrão integral
ao sugo

Salada de
beterraba ralada

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto
Salada de

abobrinha cozida

Sanduíche natural
(pão fatiado integral,
patê de frango, alface,

tomate e cenoura)
Suco de abacaxi

Mamão

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Salada de repolho

Torta salgada de fubá
e legumes (sem leite e

sem ovo)
Suco de maracujá

Abacaxi

Almoço

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral
ao sugo

Salada de
beterraba ralada

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Cenoura refogada
Salada de

abobrinha cozida

Frango ensopado
Arroz integral
Feijão preto

Aipim com tempero
verde

Salada de alface

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto
Batata sauté

Salada de repolho

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de chuchu

cozido

Lanche da
tarde

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Bolo de cenoura
(sem açúcar)

Suco de maçã (sem
açúcar)
Manga

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Abacaxi

Sagu de suco de uva
(sem açúcar)

Mamão

Sanduíche natural
(pão fatiado integral,

patê de frango,
alface, tomate e

cenoura)
Suco de uva (sem

açúcar)
Banana

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Lanche
Vespertino

1° e 2° período
(4 a 6 anos)

Risoto de frango
Salada de cenoura

ralada

Pão caseiro (de
massa batida), com

mel
Suco de maracujá

Abacaxi

Guisado
Polenta cremosa

Feijão preto
Salada de chuchu

cozido

Sanduíche natural
(pão fatiado integral,

patê de frango,
alface, tomate e

cenoura)
Suco de abacaxi

Mamão

Minestra
Salada de beterraba

ralada

Jantar

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Risoto de frango
Salada de cenoura

ralada

Carreteiro
Salada de repolho

Guisado
Polenta cremosa

Feijão preto
Salada de chuchu

cozido

Arroz nutritivo
Salada de alface

Minestra
Salada de beterraba

ralada

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.

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:33,
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 0014828879 e o código
CRC B4805824.
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014828928/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 12/12 à 16/12/2022 (45ª 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
(sem açúcar e sem

ovo)
Suco de maçã (sem

açúcar)
Abacaxi

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Banana

Pão fatiado integral
com patê de frango
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Pão caseiro (de massa
batida) com doce

caseiro de uva (sem
açúcar)

Suco de maçã (sem
açúcar)

Melancia

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau (sem

açúcar)
Suco de uva (sem

açúcar)
Abacaxi

Lanche
matutino

1° e 2°
período

(4 a 6 anos)
 

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Salada de repolho

Pão caseiro (de
massa batida), com

patê de frango
Suco de maracujá

Abacaxi

Isca bovina ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Salada de chuchu

Guisado
Polenta cremosa

Salada de cenoura
ralada

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau 

Suco de abacaxi
Mamão

Almoço

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Batata doce sauté
Salada de repolho

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de beterraba
ralada

Isca bovina ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Purê de batata doce e
batata inglesa

Salada de chuchu
cozido

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de cenoura

ralada

Isca bovina ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Seleta de legumes 
Salada de vagem

cozida

Lanche da
tarde

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Sagu de suco de uva
(sem açúcar)

Manga

Torta salgada de
fubá e frango (sem

leite e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão caseiro (de massa
batida), com manteiga

Suco de maçã (sem
açúcar)
Abacaxi

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau (sem

açúcar)
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Lanche
Vespertino

1° e 2°
período

(4 a 6 anos)

Guisado
Polenta cremosa
Salada de vagem

Torta salgada de
fubá e frango (sem

leite e sem ovo)
Suco de maracujá

Mamão

Arroz nutritivo
Salada de beterraba

ralada

Minestra
Salada de chuchu

cozido

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau 

Suco de maracujá
Maçã

 

Jantar

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Guisado
Polenta cremosa
Salada de vagem 

Carreteiro
Feijão preto

Salada de alface

Arroz nutritivo
Salada de cenoura

ralada

Minestra
Salada de repolho

Macarrão com frango
ao molho sugo

Salada de beterraba
ralada

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.

 
*VER RECEITUÁRIO!

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:34,
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

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0014828928 e o código
CRC 60155752.

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

0014828928v3
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014828946/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI INTEGRAL
 

Referente ao período: 19/12 à 22/12/2022 (46ª 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
(sem açúcar e sem

ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Melancia

Pão caseiro (de
massa batida), com

patê de frango
Suco de maçã (sem

açúcar)
Mamão

Torta salgada de carne
moída e legumes (sem

leite e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Maçã

Pão caseiro (de massa
batida), com doce de

uva sem açúcar
Suco de maçã (sem

açúcar)
Abacaxi

RECESSO

Lanche
matutino

1° e 2°
período

(4 a 6 anos)
 

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Salada de repolho

Pão caseiro (de
massa batida), com

patê de frango
Suco de maracujá

Abacaxi

Isca bovina ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Salada de chuchu
cozido

Pão caseiro (de massa
batida), com mel
Suco de abacaxi

Mamão

RECESSO

Almoço

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Seleta de legumes
Salada de repolho

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Batata doce sauté
Salada de beterraba

ralada 

Isca bovina ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de chuchu
cozido

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de cenoura

ralada

RECESSO

Lanche da
tarde

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Sagu de suco de uva
(sem açúcar)

Abacaxi

Pão caseiro (de massa
batida), com manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Maçã

RECESSO

Lanche
Vespertino

1° e 2°
período

(4 a 6 anos)

Guisado
Polenta cremosa
Salada de vagem

cozida

Pão caseiro (de
massa batida), com

mel
Suco de maracujá

Maçã

Risoto de frango
Salada de cenoura

ralada

Minestra
Salada de chuchu

cozido
RECESSO

Jantar

 
Berçário 2 e

Maternal
(1 a 4 anos)

Guisado
Polenta cremosa
Salada de vagem

cozida

Carreteiro
Salada de repolho

Risoto de frango
Salada de cenoura

ralada

Minestra
Salada de chuchu

cozido
RECESSO

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.

 
*VER RECEITUÁRIO!

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:34,
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.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0014828946 e o código
CRC 7CBB7FC7.

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

0014828946v3
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829479/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 21/11 a 25/11/2022 (42º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

 
Lanche 1

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Mamão

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Banana

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Manga

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi

Lanche 2

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Carne moída ao molho
Polenta cremosa

Feijão preto
Chuchu cozido

Frango desfiado ensopado
Batata inglesa cozida

Feijão preto
Repolho picadinho

refogado

Carne moída ao molho
Arroz polido
Feijão preto

Brócolis cozido

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão preto

Couve-flor cozido

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão preto

Vagem picadinha cozida

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 
 

ATENÇÃO:

A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:40, 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 0014829479 e o código CRC FF0EB9D1.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.263633-4

0014829479v4
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829492/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 28/11 a 02/12/2022 (43º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

 
Lanche 1

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Mamão

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Maçã

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Mamão

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi

Lanche 2

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão preto

Repolho picadinho
refogado

Carne moída ao molho
Arroz polido
Feijão carioca
Chuchu cozido

Frango desfiado ensopado
Aipim cozido
Feijão preto

Abobrinha refogada

Carne moída ao molho
Polenta cremosa

Feijão preto
Vagem picadinha cozida

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 
 

ATENÇÃO:

A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:40, 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 0014829492 e o código CRC 8998C0F4.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.263633-4

0014829492v4
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829501/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 05/12 a 09/12/2022 (44º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

 
Lanche 1

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Mamão

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Maçã

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Banana

Lanche 2

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Isca bovina desfiada ao
molho

Arroz polido
Feijão preto

Repolho picadinho
refogado

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão preto

Chuchu cozido

Isca bovina desfiada ao
molho

Batata doce cozida
Feijão preto

Cenoura cozida

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão preto

Abobrinha refogada

Carne moída ao molho
Polenta cremosa

Feijão preto
Beterraba cozida

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 
 

ATENÇÃO:

A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:41, 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 0014829501 e o código CRC 97421F7D.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.263633-4
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18/11/2022 09:02 SEI/PMJ - 0014829513 - Informação

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000162673… 1/1

INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829513/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 12/12 a 16/12/2022 (45º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

 
Lanche 1

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Mamão

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Maçã

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Mamão

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Melancia

Lanche 2

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão preto

Chuchu cozido

Isca bovina desfiada ao
molho

Arroz polido
Feijão preto

Cenoura cozida

Frango desfiado ensopado
Batata inglesa cozida

Feijão preto
Beterraba cozida

Carne moída ao molho
Polenta cremosa

Feijão preto
Abobrinha refogada

Isca bovina desfiada ao
molho

Arroz polido
Feijão preto

Cenoura cozida
Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.

 
 

ATENÇÃO:

A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:41, 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 0014829513 e o código CRC 57CA8310.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829540/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - BERÇÁRIO 1
 

Referente ao período: 19/12 a 22/12/2022 (46º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

 
Lanche 1

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

RECESSO
 

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Melancia

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Maçã

Leite materno ou Fórmula
Infantil de segmento

Abacaxi
RECESSO

Lanche 2

Berçário
0 – 6 meses

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida

Leite materno ou Fórmula
infantil de partida RECESSO

Berçário
6 a 12 meses

(matutino/vespertino)

Isca bovina desfiada ao
molho

Polenta cremosa
Feijão preto

Repolho picadinho
refogado

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão carioca

Cenoura cozida

Carne moída ao molho
Arroz polido
Feijão preto

Beterraba cozida

Frango desfiado ensopado
Arroz polido
Feijão preto

Chuchu cozido

RECESSO

Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 
 

ATENÇÃO:

A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS DEVERÁ SER OFERTADA CONFORME A IDADE (VER MANUAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, 2019)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:41, 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 0014829540 e o código CRC 58DC9609.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.263633-4

0014829540v2
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829150/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - CRECHE
 

Referente ao período: 21/11 a 25/11/2022 (42º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Pão caseiro de
aipim, com
manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Abacaxi

Pão caseiro (de
massa batida),
com manteiga
Suco de maçã
(sem açúcar)

Mamão

Sanduíche
natural (pão

fatiado integral,
patê de frango,
alface, tomate e

cenoura)
Suco de uva (sem

açúcar)
Banana

Salada de frutas
(abacaxi, mamão

e manga)

Torta salgada de
fubá e legumes
(sem leite e sem

ovo)
Suco de

maçã(sem
açúcar)
Abacaxi

Lanche 2 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Guisado
Polenta cremosa

Feijão preto
Salada de chuchu

Frango ao molho
Arroz integral
Batata sauté

Salada de repolho
e cenoura

Macarronada
Salada de alface

com rúcula  

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Salada de couve-
flor e brócolis

Risoto de frango
Salada de vagem

cozida
 

Lanche
 (matutino/vespertino)

1° e 2° período
4 a 6 anos

Guisado
Polenta cremosa

Feijão preto
Salada de chuchu

Frango ao molho
Arroz integral
Batata sauté

Salada de repolho
e cenoura

Pão massinha
com patê de

frango
Suco de abacaxi

Banana

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Salada de couve-
flor e brócolis

Torta salgada de
fubá e legumes
(sem leite e sem

ovo)
Iogurte
Abacaxi

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

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e
corretamente armazenados (branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 

ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022,
às 08:38, 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
0014829150 e o código CRC B8954B25.

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

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829170/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - CRECHE
 

Referente ao período: 28/11 a 02/12/2022 (43º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Pão caseiro de
fubá, com
manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Abacaxi

Sagu de suco de
uva (sem açúcar)

Mamão

Sanduíche
natural (pão

fatiado integral,
patê de frango,
alface, tomate e

cenoura)
Suco de uva
(sem açúcar)

Banana

Salada de frutas
(banana, abacaxi

e mamão)

Pão caseiro (de
massa batida),

com doce
caseiro de uva

sem açúcar
Suco de maçã
(sem açúcar)

Abacaxi

Lanche 2 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Frango ensopado
Macarrão integral

ao sugo
Salada de repolho

Carne moída à
jardineira

Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface

Frango ao
molho

Arroz integral
Aipim ao forno

Salada de
abobrinha

cozida

Guisado
Polenta cremosa
Salada de vagem

cozida

Risoto de frango
Feijão preto
Salada de

beterraba ralada

Lanche
 (matutino/vespertino)

1° e 2° período
4 a 6 anos

Frango ensopado
Macarrão integral

ao sugo
Salada de repolho

Sagu de suco de
uva

Mamão

Pão massinha
integral com

patê de frango
Iogurte
Abacaxi

Guisado
Polenta cremosa
Salada de vagem

cozida

Risoto de frango
Feijão preto
Salada de

beterraba ralada

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

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e
corretamente armazenados (branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 

ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022,
às 08:38, 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
0014829170 e o código CRC 90AEA733.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829407/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - CRECHE
 

Referente ao período: 05/12 a 09/12/2022 (44º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Pão caseiro de
beterraba, com

manteiga
Suco de maçã
(sem açúcar)

Abacaxi

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de laranja

(sem açúcar)
Mamão

Pão fatiado
integral com

patê de
sardinha com

batata
Suco de uva
(sem açúcar)

Banana

Salada de frutas
(banana, abacaxi

e mamão)

Torta salgada de
fubá e legumes
(sem leite e sem

ovo)
Suco de uva
(sem açúcar)

Abacaxi

Lanche 2 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Carreteiro
Feijão preto

Salada de repolho

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de alface

Isca bovina ao
molho

Purê de batata
doce e batata

inglesa
Feijão preto
Salada de

cenoura ralada

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Salada de

abobrinha cozida

Guisado
Polenta cremosa

Salada de
beterraba ralada

Lanche
 (matutino/vespertino)

1° e 2° período
4 a 6 anos

Carreteiro
Feijão preto

Salada de repolho

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de alface

Pão fatiado
integral com

patê de
sardinha com

batata
Suco de
abacaxi
Mamão

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Salada de

abobrinha cozida

Torta salgada de
fubá e legumes
(sem leite e sem

ovo)
Suco de
maracujá
Abacaxi

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

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e
corretamente armazenados (branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 

ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022,
às 08:39, 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
0014829407 e o código CRC 8CEBC704.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.263633-4

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829436/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - CRECHE
 

Referente ao período: 12/12 a 16/12/2022 (45º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Pão caseiro (de
massa batida),
com manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Abacaxi

Sagu de suco de
uva (sem
açúcar)
Manga

Pão fatiado
integral com

patê de frango
Suco de maçã
(sem açúcar)

Mamão

Salada de frutas
(abacaxi, mamão

e manga)

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau (sem

açúcar)
Suco de uva (sem

açúcar)
Melancia

Lanche 2 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Guisado
Polenta cremosa
Salada de chuchu

Frango ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface
com rúcula

Madalena
Salada de

beterraba ralada

Risoto de frango
Feijão preto
Salada de

abobrinha cozida

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Salada de cenoura
ralada

Lanche
 (matutino/vespertino)

1° e 2°
período

4 a 6 anos

Guisado
Polenta cremosa
Salada de chuchu

Frango ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface
com rúcula

Pão fatiado
integral com

patê de frango
Suco de
maracujá
Mamão

Risoto de frango
Feijão preto
Salada de

abobrinha cozida

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau
Suco de uva 

Melancia

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

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e
corretamente armazenados (branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 

ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022,
às 08:39, 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
0014829436 e o código CRC AEF770D8.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.263633-4

0014829436v2

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829447/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL - CRECHE
 

Referente ao período: 19/12 a 22/12/2022 (46º Semana) 
 

  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Lanche 1 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Melancia

Pão caseiro (de
massa batida),
com manteiga
Suco de maçã
(sem açúcar)

Abacaxi

Sagu de suco de
uva (sem açúcar)

Maçã

Pão caseiro (de
massa batida),

com doce de uva
sem açúcar)

Suco de maçã
(sem açúcar)

Abacaxi
 

RECESSO

Lanche 2 
(matutino/vespertino)

Berçário e
Maternal
1 a 4 anos

Isca bovina ao
molho

Polenta cremosa
Salada de repolho

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Salada de

cenoura ralada

Macarronada
Salada de

beterraba ralada

Risoto de frango
Feijão preto

Salada de chuchu
cozido

 

RECESSO

Lanche
 (matutino/vespertino)

1° e 2° período
4 a 6 anos

Isca bovina ao
molho

Polenta cremosa
Salada de repolho

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Salada de

cenoura ralada

Sagu de suco de
uva

Manga

 
Risoto de frango

Feijão preto
Salada de chuchu

cozido
 

RECESSO

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

 
OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e
corretamente armazenados (branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 

ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022,
às 08:39, 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
0014829447 e o código CRC A96B5139.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.263633-4

0014829447v2

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829573/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI PARCIAL – TURMAS A PARTIR DE 4 ANOS
 

REFERENTE AO PERÍODO: 21/11 à 22/12/2022
 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

 
 
Semana

42
21/11 à
25/11

Guisado
Polenta
cremosa

Feijão preto
Salada de

chuchu cozido

Frango ao
molho

Arroz integral
Batata sauté
Salada de
repolho e
cenoura

Pão massinha
integral com

patê de frango
Suco de abacaxi

Banana

Frango ao
molho

Arroz integral
Feijão preto
Salada de

couve-flor e
brócolis

Torta salgada de fubá e
legumes (sem leite e sem

ovo)
Iogurte
Abacaxi

 
Semana

43
28/11 à
02/12

Frango
ensopado
Macarrão

integral ao sugo
Salada de
repolho

Sagu de suco de
uva

Mamão

Pão massinha
integral com

patê de frango
Iogurte
Abacaxi

Guisado
Polenta cremosa
Salada de vagem

cozida

Risoto de frango
Feijão preto

Salada de beterraba
ralada

 
 
Semana

44
05/12 à
09/12

Carreteiro
Feijão preto
Salada de
repolho

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de alface

Pão fatiado
integral com

patê de sardinha
com batata

Suco de abacaxi
Mamão

Frango ao
molho

Arroz integral
Feijão preto
Salada de
abobrinha

cozida

Torta salgada de fubá e
legumes (sem leite e sem

ovo)
Suco de maracujá

Abacaxi

 
 
Semana

45
12/12 à
16/12

Guisado
Polenta
cremosa

Salada de
chuchu cozido

Frango ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface
com rúcula

Pão fatiado
integral com

patê de frango
Suco de
maracujá
Mamão

Risoto de frango
Feijão preto
Salada de
abobrinha

cozida

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau 

Suco de uva
Melancia

Semana
46

19/12 à
22/12

Isca bovina ao
molho
Polenta
cremosa

Salada de
repolho

Risoto de frango
Salada de

cenoura ralada

Sagu de suco de
uva

Maçã

Frango ao
molho

Arroz integral
Feijão preto
Salada de

chuchu cozido

RECESSO

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.

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

* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!

* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir.
Armazenar em local seco, em pote com tampa.

* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados
conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados (branquear e congelar se necessário). 

*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a)
Público(a), em 18/11/2022, às 08:31, 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 0014829573 e o código CRC 7FD74A5A.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265062-0

0014829573v5
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014681606/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 19 de outubro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL – MATUTINO/VESPERTINO E EJA

REFERENTE AO PERÍODO: 21/11 A 16/12/2022

 
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Semana 42
21/11 a 25/11

Macarronada
Salada de Repolho e

cenoura

Risoto de frango
Salada de repolho

verde e roxo

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface com
rúcula

Pão massinha integral
com mel

Suco de maracujá
Melancia

Carreteiro 
Salada de repolho 
Salada de cenoura

Maçã

Semana 43
28/11 a 02/12

Guisado
Polenta cremosa

Salada de cenoura
Salada de repolho 

Cereal de milho
com iogurte

Salada de fruta
(abacaxi, mamão e

manga)

Carne moída com
couve-flor

Arroz integral
Feijão preto

Salada alface com
rúcula

Sanduiche natural (pão
fatiado integral, patê de
frango, alface, tomate e

cenoura)
Suco de maracujá

Melancia

Macarronada
Salada de abobrinha

cozida
Salada de repolho roxo

Semana 44
05/12 a 09/12

Carreteiro 
Salada de abóbora

cozida

Sagu de suco de
suco de uva

Biscoito salgado
integral
Maçã

Risoto de frango
Salada de repolho

Macarrão integral com
sardinha

Salada de cenoura
cozida

Guisado
Polenta cremosa

Salada de repolho

Semana 45
12/12 a 16/12

Macarronada
Salada de abóbora

Carreteiro
Salada de repolho

Biscoito salgado
integral
Suco 
Maçã

Guisado
Polenta cremosa

Salada de cenoura

Risoto de frango
Salada de beterraba

 
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 Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 11/11/2022, às 12:40, 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 0014681606 e o
código CRC F4094FC7.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.263647-4

0014681606v9

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JzTjdYmmXn1MeQHAfb3LDWJkQpWJWpZT
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014961213/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 16 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL – INTERMEDIÁRIO

REFERENTE AO PERÍODO: 21/11 A 16/12/2022

 
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Semana 42
21/11 a
25/11

Macarronada
Salada de Repolho e

cenoura

Risoto de frango
Salada de repolho verde e roxo

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface com
rúcula

 
Guisado

Polenta cremosa
Salada de beterraba cozida

Salada de repolho
Melancia

Carreteiro 
Salada de repolho 
Salada de cenoura

Maçã

Semana 43
28/11 a
02/12

Guisado
Polenta cremosa

Salada de cenoura
Salada de repolho 

 
Salada de fruta (abacaxi, mamão e

manga)

Carne moída com couve-
flor

Arroz integral
Feijão preto

Salada alface com rúcula

 
Frango ao molho

Arroz integral
Feijão preto
Salada alface

Salada de chuchu
Melancia

Macarronada
Salada de abobrinha

cozida
Salada de repolho roxo

Semana 44
05/12 a
09/12

Carreteiro 
Salada de abóbora

cozida

 
Iscas bovinas com abobrinha

Polenta cremosa
Salada de beterraba
Salada de repolho

Maçã

Risoto de frango
Salada de repolho

Macarrão integral com
sardinha

Salada de cenoura cozida

Guisado
Polenta cremosa

Salada de repolho

Semana 45
12/12 a
16/12

Macarronada
Salada de abóbora

Carreteiro
Salada de repolho

 
Iscas bovinas ao molho

marrom
Arroz integral

Feijão
Maçã

Guisado
Polenta cremosa

Salada de cenoura

Risoto de frango
Salada de beterraba

 
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 Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 16/11/2022, às 09:51, 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 0014961213 e o
código CRC 1280C2D6.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
22.0.029882-4

0014961213v3

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JzTjdYmmXn1MeQHAfb3LDWJkQpWJWpZT
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014966891/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 16 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ESCOLA INTEGRAL

Referente ao período: 21/11 a 25/11/2022 (42º Semana)
 
 

REFEIÇÃO
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da
manhã

Biscoito salgado integral 
Iogurte 
Manga

Pão de fubá com manteiga 
Suco de laranja

Mamão

Pão fatiado integral com linhaça
(pronto) com mel 

Suco de uva com açúcar
Abacaxi

Pão fatiado integral com linhaça
(pronto) com manteiga 

Suco de laranja
Maçã

Bolo de chocolate especial
(sem leite e sem ovo)

Suco de uva com açúcar 
Mamão

Almoço

Iscas ao molho marrom 
Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de chuchu cozido 
Salada de repolho e cenoura

Frango ao molho
Arroz integral 
Feijão preto 

Polenta com aveia e
orégano 

Salada de abóbora cozida 
Salada de repolho roxo

Guisado
Arroz integral 
Feijão preto
Batata sauté 

Salada de alface 
Salada de brócolis

Guisado 
Arroz integral 
Feijão preto 

Macarrão integral ao sugo 
Salada de chuchu cozido 

Salada de rúcula

Macarronada 
Salada de beterraba cozida 

Salada de repolho

Lanche da
tarde

Sagu de suco de uva
Maçã

Duo de frutas (abacaxi e
manga)

Cereal de milho com iogurte 
Maçã

Torta salgada de fubá e legumes
(sem leite e sem ovo)

Suco de uva com açúcar
Abacaxi

Iogurte 
Salada de fruta (abacaxi,

mamão e manga)

       Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:48, 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 0014966891 e o código CRC 633DCC57.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265257-7

0014966891v8
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014967735/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 16 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ESCOLA INTEGRAL

Referente ao período: 28/11 a 02/12/2022 (43º Semana)
 
 

REFEIÇÃO
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da
manhã

Biscoito doce integral 
Iogurte 
Maçã

Pão de abóbora com
manteiga 

Suco de maracujá
Abacaxi

Pão massinha integral com mel 
Suco de uva com açúcar

Manga

Pão massinha integral com
manteiga 

Suco de laranja
Mamão

Bolo de cenoura especial -
sem leite e sem ovo 
Suco de maracujá

Maçã

Almoço

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto 

Farofa de cenoura 
Salada de cenoura cozida 

Salada de repolho

Sardinha ao molho
Arroz integral 
Feijão preto 

Macarrão integral ao sugo
Salada de beterraba cozida 

Salada de acelga

Iscas bovinas com abobrinha
Arroz integral 
Feijão preto

Salada de berinjela com cenoura 
Salada de alface

Frango ao molho
Arroz integral 
Feijão preto 

Polenta com aveia e orégano 
Salada de agrião 

Salada de couve-flor

Guisado
Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de abobrinha cozida 
Salada de chuchu cozido

Lanche da
tarde Duo de frutas (abacaxi e mamão)

Sagu de suco de uva
Iogurte 
Mamão

Iogurte 
Salada de fruta (abacaxi, mamão e

manga)

Torta salgada de fubá e legumes
(sem leite e sem ovo)

Suco de uva com açúcar
Maçã

Biscoito salgado de
gergelim 

Suco de uva com açúcar
Abacaxi

       Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:48, 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 0014967735 e o código CRC DEC13CAF.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
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0014967735v5
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014974659/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 17 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ESCOLA INTEGRAL

Referente ao período: 04/12 a 09/12/2022 (44º Semana)
 
 

REFEIÇÃO
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da
manhã

Biscoito doce integral 
Suco de uva com açúcar

Maçã.

Pão de abóbora com
manteiga 

Suco de maracujá
Manga

Pão de fubá com mel 
Suco de laranja

Mamão

Pão caseiro de massa batida
com manteiga 

Suco de uva com açúcar
Maçã

Torta salgada de fubá e
legumes (sem leite e sem

ovo)
Suco de maracujá

Abacaxi
 

Almoço

Frango ao molho
Polenta com aveia e orégano 

Feijão preto 
Salada de cenoura ralada 
Salada de chuchu cozido

Carne de panela com aipim
Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de abóbora cozida 
Salada de repolho

Guisado
Arroz integral 
Feijão preto 

Macarrão integral ao sugo 
Salada de alface 

Salada de brócolis

Fricassé de frango
Arroz integral 
Feijão preto

Batata dourada 
Salada de beterraba cozida
Salada de cenoura ralada

Guisado
Arroz integral 
Feijão preto 

Farofa de cenoura 
Salada de abobrinha cozida

 

Lanche da
tarde

Bolo de chocolate especial - sem
leite e sem ovo 

Suco de maracujá
Laranja

Sagu de suco de uva
Abacaxi

Bolo de cenoura especial - sem
leite e sem ovo 

Suco de uva com açúcar
Maçã

Salada de fruta (abacaxi,
mamão e manga)

Biscoito salgado de
gergelim 

Suco de maracujá
Maçã

       Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:48, 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 0014974659 e o código CRC CD4114DF.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265257-7

0014974659v4
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014974769/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 17 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ESCOLA INTEGRAL

Referente ao período: 12/12 a 08/12/2022 (45º Semana)
 

REFEIÇÃO
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da
manhã

Biscoito doce integral 
Suco de uva com açúcar

Mamão

Pão de abóbora com
manteiga 

Suco de laranja
Abacaxi

Pão de fubá com mel 
Suco de uva com açúcar

Maçã

Pão caseiro de massa batida
com manteiga 

Suco de maracujá
Mamão

 
Bolo de cenoura especial -

sem leite e sem ovo 
Suco de uva com açúcar

Maçã

Almoço

Ovo cozido com cheiro verde
Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de abóbora cozida 
Salada de repolho

Guisado
Arroz integral 
Feijão preto 

Macarrão integral ao sugo 
Salada de chuchu cozido 
Salada de repolho roxo

Iscas ao molho marrom
Arroz integral 

Farofa de cenoura 
Feijão preto 

Salada de beterraba cozida

Frango ao molho 
Arroz integral 
Feijão preto 

Polenta com aveia e orégano 
Salada de cenoura cozida

 
Guisado

Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de repolho verde e
roxo cru

Lanche da
tarde Duo de frutas (abacaxi e manga) Sagu de suco de uva

Maçã

Torta salgada de legumes
(berinjela, brócolis, cenoura,

chuchu e couve)
Suco de laranja

Salada de fruta (abacaxi,
mamão e manga)

Biscoito salgado de
gergelim 

Suco de uva com açúcar
Maçã

       Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:48, 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 0014974769 e o código CRC E0570C81.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265257-7

0014974769v4
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014975057/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 17 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ESCOLA AGRÍCOLA

Referente ao período: 21/11 a 25/11/2022 (42º Semana)
 

REFEIÇÃO
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da
manhã

Biscoito salgado integral 
Iogurte 
Manga

Pão de fubá com manteiga 
Suco de laranja

Mamão

Pão fatiado integral com linhaça
(pronto) com mel 

Suco de uva com açúcar
Abacaxi

Pão fatiado integral com linhaça
(pronto) com manteiga 

Suco de laranja
Maçã

Bolo de cenoura 
Suco de uva com açúcar

Mamão
 

Almoço

Iscas ao molho marrom
Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de chuchu cozido 
Salada de repolho e cenoura

Frango ao molho
Arroz integral 
Feijão preto 

Polenta com aveia e
orégano 

Salada de abóbora cozida 
Salada de repolho roxo

Guisado 
Arroz integral 
Feijão preto
Batata sauté 

Salada de alface 
Salada de brócolis

Ovo cozido com cheiro verde 
Arroz integral 
Feijão preto 

Macarrão integral ao sugo 
Salada de chuchu cozido 

Salada de rúcula
 

 

Lanche da
tarde

Sagu de suco de uva
Creme branco para sagu

Maçã

Duo de frutas (abacaxi e
manga)

Cereal de milho com iogurte 
Maçã

Torta salgada de fubá com
amido e legumes

Suco de uva com açúcar
Abacaxi

 

 

       Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:49, 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 0014975057 e o código CRC EA89F7D4.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265103-1

0014975057v4
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014975184/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 17 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ESCOLA AGRÍCOLA

Referente ao período: 28/11 a 02/12/2022 (43º Semana)
 

REFEIÇÃO
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da
manhã

Biscoito doce integral 
Iogurte 
Maçã

Pão de abóbora com
manteiga 

Suco de maracujá
Abacaxi

Pão massinha integral com mel 
Suco de uva com açúcar

Manga

Pão massinha integral com
manteiga 

Suco de laranja
Mamão

Bolo de beterraba 
Suco de maracujá

Maçã

Almoço

Frango ao molho 
Arroz integral 

Farofa de cenoura 
Feijão preto 

Salada de beterraba cozida
Salada de repolho

Sardinha ao molho
Arroz integral 
Feijão preto 

Macarrão integral ao sugo 
Salada de cenoura cozida 
Salada de repolho roxo

Iscas bovinas com abobrinha 
Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de alface 
Salada de brócolis 

Salada de couve-flor

Frango ao molho
Arroz integral 
Feijão preto 

Polenta com aveia e orégano 
Salada de agrião 

Salada de couve-flor

 

Lanche da
tarde Duo de frutas (abacaxi e mamão)

Sagu de suco de uva
Iogurte 
Mamão

Iogurte 
Salada de fruta (abacaxi, mamão e

manga)

Suco de uva com açúcar 
Torta salgada de fubá com

amido e carne moída
Maçã

 

       Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:49, 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 0014975184 e o código CRC 5BA36056.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265103-1

0014975184v3
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014975404/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 17 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ESCOLA AGRÍCOLA

Referente ao período: 05/12 a 09/12/2022 (44º Semana)
 

REFEIÇÃO
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da
manhã

Biscoito doce integral 
Suco de uva com açúcar

Maçã

Pão de abóbora com
manteiga 

Suco de maracujá
Manga

Pão de fubá com mel 
Suco de laranja

Mamão

Pão caseiro de massa batida
com manteiga 

Suco de uva com açúcar
Maçã

Torta salgada de fubá e
legumes (sem leite e sem

ovo)
Suco de maracujá

Abacaxi
 

Almoço

Frango ao molho
Polenta com aveia e orégano

Feijão preto 
Salada de cenoura ralada 
Salada de chuchu cozido

Carne de panela com aipim
Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de abóbora cozida 
Salada de repolho

Ovo cozido com cheiro verde
Arroz integral 
Feijão preto 

Macarrão integral ao sugo
Salada de beterraba cozida 

Salada de alface

Fricassé de frango
Arroz integral 
Feijão preto

Batata dourada 
Salada de abobrinha cozida 

Salada de cenoura ralada
 

 

Lanche da
tarde

Bolo de cacau 
Suco de maracujá

Laranja

Omelete de forno 
Suco de uva com açúcar

Abacaxi

Bolo de cenoura 
Suco de uva com açúcar

Maçã

Salada de fruta (abacaxi,
mamão e manga)

 
 

       Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:49, 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 0014975404 e o código CRC 11E240FA.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265103-1

0014975404v3
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014975648/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 17 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ESCOLA AGRÍCOLA

Referente ao período: 12/12 a 16/12/2022 (45º Semana)
 

REFEIÇÃO
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Café da
manhã

Biscoito doce integral 
Vitamina de banana e canela

(sem açúcar)
Maçã

Pão de abóbora com
manteiga

Leite com cacau
Laranja

Pão fatiado com biomassa de
banana verde com patê de ovos 

Suco de uva com açúcar

Pão fatiado com biomassa de
banana verde com mel

Leite com canela

Bolo de cenoura 
Suco de uva com açúcar

Laranja

Almoço

Ovo cozido com cheiro verde
Arroz integral 
Feijão preto 

Salada de chuchu cozido 
Salada de repolho

Guisado
Arroz integral 
Feijão preto 

Macarrão integral ao sugo 
Salada de abóbora cozida 

Salada de acelga

Iscas ao molho marrom
Arroz integral 
Feijão preto

Farofa de cenoura 
Salada de couve-flor

Frango ao molho
Arroz integral 
Feijão preto 

Polenta com aveia e orégano 
Salada de cenoura cozida

 

Lanche da
tarde

Duo de frutas (Maçã e laranja)
Creme com canela

Sagu de suco de uva
Creme branco para sagu 

Maçã

Torta salgada de legumes
(berinjela, brócolis, cenoura,

chuchu e couve)
Suco de laranja

Creme de milho com canela  

       Cardápio elaborado com os alimentos disponíveis e está sujeito a alteração de acordo com a disponibilidade dos alimentos.
 

Documento assinado eletronicamente por Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:50, 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 0014975648 e o código CRC D0DE6609.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
21.0.265103-1

0014975648v3
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014960973/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 16 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL – PROJETO

REFERENTE AO PERÍODO: 21/11 A 16/12/2022

 
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

 
 
 

Semana 42
21/11 a 25/11

 
    

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface com rúcula
Salada de cenoura

 

 
 
 
 

Semana 43
28/11 a 02/12

 
   

  

Carne moída com couve-flor
Arroz integral
Feijão preto
Salada alface

Salada de abóbora
 

 
 
 
 

Semana 44
05/12 a 09/12

 
    

Risoto de frango
Salada de beterraba
Salada de repolho

 
 
 

Semana 45
12/12 a 16/12

    

Carreteiro
Salada de abóbora
Salada de repolho

 

 
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 Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 16/11/2022, às 09:40, 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 0014960973 e o
código CRC 364CDF8E.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
22.0.175902-7

0014960973v3

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JzTjdYmmXn1MeQHAfb3LDWJkQpWJWpZT
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014959479/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 16 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL – PROJETO TRILHAS

REFERENTE AO PERÍODO: 21/11 A 16/12/2022

 
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Semana 42
21/11 a 25/11

Frango ao molho
Arroz integral

Feijão
 

Salada de repolho roxo
Salada de cenoura

Carne moída à jardineira
Arroz integral

Feijão
Salada de chuchu
Salada de abóbora

Frango ao molho
Macarrão ao sugo

Feijão preto
Salada de alface

Salada de repolho roxo

Guisado
Arroz integral

Polenta cremosa
Salada de beterraba cozida

Salada de repolho
 

Melancia

Iscas aceboladas com
milho verde*
Arroz integral

Feijão
Salada de cenoura

Salada de beterraba
 

Maçã

Semana 43
28/11 a 02/12

Carne de panela com
aipim

Arroz integral
Feijão

Salada de cenoura
Salada de chuchu

Guisado
Macarrão integral

Feijão
Salada de repolho verde e

roxo
 

Frango ensopado
Arroz integral

Polenta cremosa 
Salada de alface

Salada de cenoura

Carne moída com couve-flor
Arroz integral

Feijão
Salada de abóbora
Salada de repolho

Melancia

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Salada alface

Salada de chuchu

Semana 44
05/12 a 09/12

Sardinha ao molho
Macarrão ao sugo

Feijão
Abóbora refogada
Salada de cenoura
Salada de repolho

 

Carne moída à jardineira
Arroz integral

Feijão
Salada de repolho verde e

roxo
Maçã

Fricassé de frango
Arroz integral

Feijão
Batata sauté

Salada de alface
Salada de cenoura

Iscas bovinas com abobrinha
Arroz integral

Polenta cremosa
Salada de beterraba
Salada de repolho

Frango ao molho
Macarrão ao sugo

Feijão preto
Salada de alface

Salada de cenoura

Semana 45
12/12 a 16/12

Carne moída à jardineira
Arroz integral

Feijão
Salada de repolho verde e

roxo

Iscas bovinas com
abobrinha

Arroz integral
Polenta cremosa

Salada de beterraba
Salada de cenoura

Iscas bovinas ao molho
marrom

Arroz integral
Feijão

 
Salada de Repolho e

cenoura
Maçã

Frango ao molho
Macarrão ao sugo

Feijão preto
Salada de beterraba
Salada de repolho

Sardinha ao molho
Arroz integral

Feijão
Abóbora refogada
Salada de cenoura
Salada de chuchu

 

Em todos os dias pode-se acrescentar as verduras da horta, além dos vegetais já enviados.

Alguns vegetais mais perecíveis devem ser branqueados e congelados para uso na data estabelecida.

Para os legumes sauté, se não tiver manteiga, fazer com óleo.

Para iscas aceboladas, se não tiver milho, fazer sem este ingrediente.

Se tiver aveia ou farinha de mandioca no estoque, 1 vez por semana poderá ser feito farofa com legumes.

Se houver pupunha no estoque, poderá ser acrescentado nos fricassés.

 
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 Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 16/11/2022, às 09:35, 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.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JzTjdYmmXn1MeQHAfb3LDWJkQpWJWpZT


18/11/2022 08:58 SEI/PMJ - 0014959479 - Informação

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000164110… 2/2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0014959479 e o
código CRC AFC257DE.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
22.0.219822-3

0014959479v6
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Joinville, 16 de novembro de 2022.

ESCOLAS MUNICIPAIS - JOINVILLE/SC

CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL – MATUTINO/VESPERTINO E EJA (COM ASSADOS)

REFERENTE AO PERÍODO: 21/11 A 16/12/2022

 
DIAS DA SEMANA

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Semana 42
21/11 a 25/11

Macarronada
Salada de Repolho e

cenoura

Torta salgada de
frango e legumes
(sem leite e sem

ovo)
Suco de laranja ou

uva

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Salada de alface com
rúcula

Pão massinha integral
com mel

Suco de maracujá
Melancia

Carreteiro 
Salada de repolho 
Salada de cenoura

Maçã

Semana 43
28/11 a 02/12

Guisado
Polenta cremosa

Salada de cenoura
Salada de repolho 

Cereal de milho
com iogurte

Salada de fruta
(abacaxi, mamão e

manga)

Carne moída com
couve-flor

Arroz integral
Feijão preto

Salada alface com
rúcula

Sanduiche natural (pão
fatiado integral, patê de
frango, alface, tomate e

cenoura)
Suco de maracujá

Melancia

Torta salgada de carne
moída e legumes (sem

leite e sem ovo)
Salada de abobrinha

cozida
Salada de repolho roxo

Semana 44
05/12 a 09/12

Carreteiro 
Salada de abóbora

cozida

Sagu de suco de
suco de uva

Biscoito salgado
integral
Maçã

Torta salgada de
frango e legumes (sem

leite e sem ovo)
Salada de repolho

Macarrão integral com
sardinha

Salada de cenoura
cozida

Guisado
Polenta cremosa

Salada de repolho

Semana 45
12/12 a 16/12

Macarronada
Salada de abóbora

Carreteiro
Salada de repolho

Biscoito salgado
integral
Suco 
Maçã

Guisado
Polenta cremosa

Salada de cenoura

Torta salgada de frango
e legumes (sem leite e

sem ovo)
Salada de beterraba

 
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 Luciane Hirt Rosa, Servidor(a) Público(a), em 16/11/2022, às 08:38, 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 0014958663 e o
código CRC CF7FDF32.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
22.0.357666-3

0014958663v5

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JzTjdYmmXn1MeQHAfb3LDWJkQpWJWpZT
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Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI ZELÂNDIA T. BRATTI
 

Referente ao período: 21/11 à 25/11/2022 (42ª Semana) 
 

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

Lanche da
manhã

Maternal 1 e 2
 

Pão caseiro de
fubá, com
manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Abacaxi

Panqueca de banana
(sem açúcar e sem

ovo)
Suco de maçã (sem

açúcar)
Manga

Pão fatiado integral
com patê de frango
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Pão caseiro (de massa
batida) com manteiga
Suco de maçã (sem

açúcar)
Maçã

Pão caseiro (de massa
batida) com doce caseiro

de uva sem açúcar
Suco de laranja (sem

açúcar)
Abacaxi

Lanche
matutino 1° e 2° períodos

Pão caseiro de
fubá, com
manteiga

Suco de uva
Abacaxi

Panqueca de banana
(sem açúcar e sem

ovo)
Suco de abacaxi

Manga

Pão fatiado integral
com patê de frango
Suco de maracujá

Mamão

Biscoito doce integral
caseiro
Iogurte
Maçã

Pão caseiro (de massa
batida) com doce caseiro

de uva sem açúcar
Suco de maracujá

Abacaxi

Almoço

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Batata doce sauté
Salada de chuchu

cozido

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de alface

Frango ensopado
Arroz integral
Feijão preto

Farofa de cenoura
Salada de abobrinha

cozida

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de brócolis

Carne moída à jardineira
Arroz integral

Feijão peto
Couve-flor sauté

Salada de vagem cozida

Lanche da
tarde

 
Maternal 1 e 2

Pão caseiro (de
massa batida),
com manteiga
Suco de maçã
(sem açúcar)

Maçã

Torta salgada de
fubá e frango (sem

leite e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão fatiado integral
com manteiga

Suco de uva(sem
açúcar)
Abacaxi

Banana assada com
iogurte natural

Mamão

Lanche
Vespertino 1° e 2° períodos

Pão caseiro (de
massa batida),
com manteiga

Suco de abacaxi
Manga

Torta salgada de
fubá e frango (sem

leite e sem ovo)
Suco de uva 

Mamão

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão fatiado integral
com manteiga

Suco de maracujá
Abacaxi

Banana assada com
iogurte natural

Mamão

Jantar

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de

beterraba ralada

Madalena de frango
Salada de cenoura

ralada

Carreteiro
Feijão preto

Salada de alface com
rúcula

Risoto de frango
Salada de chuchu

cozido

Guisado
Polenta cremosa

Feijão preto
Salada de beterraba

ralada
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.
 
 

OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:42,
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.
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829602/2022 - SED.UAE.AAE

 

 

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI ZELÂNDIA T. BRATTI
 

Referente ao período: 28/11 à 02/12/2022 (43ª Semana) 
 

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

Lanche da
manhã

Maternal 1 e 2
 

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de maçã (sem

açúcar)
Abacaxi

Pão caseiro de
beterraba, com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Banana

Pão fatiado integral
com doce caseiro de

uva (sem açúcar)
Suco de maçã (sem

açúcar)
Mamão

Pão caseiro (de massa
batida) com manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Banana

Pão caseiro de fubá,
com patê de sardinha

com batata
Suco de uva (sem

açúcar)
Abacaxi

Lanche
matutino 1° e 2° períodos

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de uva

Abacaxi

Pão caseiro de
beterraba, com

manteiga
Suco de maracujá

Banana

Pão fatiado integral
com doce caseiro de

uva (sem açúcar)
Suco de abacaxi

Mamão

Pão caseiro (de massa
batida) com mel

Suco de maracujá
Banana

Pão caseiro de fubá,
com patê de sardinha

com batata
Iogurte
Abacaxi

Almoço

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Batata sauté

Salada de
beterraba ralada

Carne moída à
jardineira

Arroz integral
Feijão preto

Seleta de legumes
(cebola, cenoura e

chuchu)
Salada de alface

com rúcula

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de brócolis

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de cenoura

ralada

Frango ao molho
Arroz integral

Feijão peto
Farofa de cenoura
Salada de repolho

Lanche da
tarde

 
Maternal 1 e 2

Torta salgada de
fubá e legumes
(sem leite e sem

ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Manga

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão fatiado integral
com manteiga

Suco de maçã (sem
açúcar)
Manga

Banana assada com
iogurte natural

Mamão

Lanche
Vespertino 1° e 2° períodos

Torta salgada de
fubá e legumes
(sem leite e sem

ovo)
Suco de uva

Manga

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de maracujá

Mamão

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão fatiado integral
com mel

Suco de abacaxi
Manga

Banana assada com
iogurte natural

Mamão

Jantar

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Macarrão com
frango ao molho

sugo
Salada de chuchu

cozido

Guisado
Polenta cremosa

Salada de repolho

Frango ensopado
Arroz colorido

Salada de couve-flor

Risoto de frango
Salada de alface

Macarronada
Salada de beterraba

ralada

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.

 
 

OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829620/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI ZELÂNDIA T. BRATTI
 

Referente ao período: 05/12 à 09/12/2022 (44ª Semana) 
 

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

Lanche da
manhã

Maternal 1 e 2
 

Pão caseiro de
aipim, com
manteiga

Suco de maçã (sem
açúcar)
Abacaxi

Panqueca de banana
(sem açúcar e sem

ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Pão fatiado integral
com patê de sardinha

com batata
Suco de uva (sem

açúcar)
Banana

Pão caseiro (de massa
batida) com doce

caseiro de uva sem
açúcar

Suco de maçã (sem
açúcar)

Melancia

Torta salgada de fubá e
legumes (sem leite e

sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Abacaxi

Lanche
matutino 1° e 2° períodos

Pão caseiro de
aipim, com
manteiga

Suco de maracujá
Abacaxi

Panqueca de banana
(sem açúcar e sem

ovo)
Suco de abacaxi

Mamão

Pão fatiado integral
com patê de sardinha

com batata
Suco de maracujá

Banana

Pão caseiro (de massa
batida) com mel
Suco de abacaxi

Melancia

Torta salgada de fubá e
legumes (sem leite e

sem ovo)
Suco de maracujá

Abacaxi

Almoço

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral
ao sugo

Salada de beterraba
ralada

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Cenoura refogada
Salada de abobrinha

cozida

Frango ensopado
Arroz integral
Feijão preto

Aipim com tempero
verde

Salada de alface

Isca bovina ao molho
Arroz integral
Feijão preto
Batata sauté

Salada de repolho

Guisado
Arroz integral

Feijão peto
Polenta cremosa
Salada de chuchu

cozido

Lanche da
tarde

 
Maternal 1 e 2

Pão caseiro (de
massa batida), com

doce caseiro de
banana sem

açúcar)
Suco de maçã (sem

açúcar)
Manga

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Sagu de suco de uva
(sem açúcar)

Abacaxi

Sanduíche natural (pão
fatiado integral, patê

de frango, alface,
tomate e cenoura)
Suco de uva (sem

açúcar)
Banana

Salada de fruta (banana,
abacaxi e mamão)

Lanche
Vespertino 1° e 2° períodos

Pão caseiro (de
massa batida), com

doce caseiro de
banana sem

açúcar)
Suco de abacaxi

Manga

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva

Mamão

Sagu de suco de uva 
Abacaxi

Sanduíche natural (pão
fatiado integral, patê

de frango, alface,
tomate e cenoura)

Suco de uva 
Banana

Salada de fruta (banana,
abacaxi e mamão)

Jantar

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Risoto de frango
Salada de cenoura

ralada

Carreteiro
Salada de repolho

Guisado
Polenta cremosa

Feijão preto
Salada de chuchu

cozido

Macarrão com frango
ao molho sugo

Salada de alface

Minestra
Salada de beterraba

ralada

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.

 
 

OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:42,
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.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSR_pflX4adZ9Jj-o54aUoqWq9EtnExU
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829635/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI ZELÂNDIA T. BRATTI
 

Referente ao período: 12/12 à 16/12/2022 (45ª Semana) 
 

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

Lanche da
manhã

Maternal 1 e 2
 

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de maçã
(sem açúcar)

Abacaxi

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Banana

Pão fatiado integral
com patê de frango
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Pão caseiro (de massa
batida) com doce

caseiro uva sem açúcar
Suco de maçã (sem

açúcar)
Melancia

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau (sem

açúcar)
Suco de uva (sem

açúcar)
Abacaxi

Lanche
matutino 1° e 2° períodos

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de maracujá

Abacaxi

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de abacaxi

Banana

Pão fatiado integral
com patê de frango

Suco de uva
Mamão

Pão caseiro (de massa
batida) com mel
Suco de abacaxi

Melancia

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau (sem

açúcar)
Suco de maracujá

Abacaxi

Almoço

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Batata doce sauté
Salada de repolho

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de beterraba
ralada

Isca bovina ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Purê de batata doce e
batata inglesa

Salada de alface com
rúcula

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de cenoura

ralada

Isca bovina ao molho
Arroz integral

Feijão peto
Seleta de legumes
Salada de vagem

cozida

Lanche da
tarde

 
Maternal 1 e 2

Sagu de suco de
uva (sem açúcar)

Manga

Torta salgada de
fubá e frango (sem

leite e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão caseiro (de massa
batida), com manteiga

Suco de maçã (sem
açúcar)
Abacaxi

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau (sem

açúcar)
Suco de uva (sem

açúcar)
Melancia

Lanche
Vespertino 1° e 2° períodos

Sagu de suco de
uva (sem açúcar)

Manga

Torta salgada de
fubá e frango (sem

leite e sem ovo)
Suco de abacaxi

Mamão

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão caseiro (de massa
batida), com manteiga

Suco de maracujá
Abacaxi

ANIVERSÁRIOS
Bolo de cacau (sem

açúcar)
Suco de maracujá

Melancia

Jantar

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Guisado
Polenta cremosa
Salada de vagem

cozida

Carreteiro
Feijão preto

Salada de alface

Risoto de frango
Salada de cenoura

ralada

Minestra
Salada de repolho

Macarrão com frango
ao molho sugo

Salada de beterraba
ralada

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.

 
 

OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:42,
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 0014829635 e o código
CRC FA0EDEE4.
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INFORMAÇÃO SEI Nº 0014829643/2022 - SED.UAE.AAE

Joinville, 03 de novembro de 2022.
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – JOINVILLE/SC

CARDÁPIO CEI ZELÂNDIA T. BRATTI
 

Referente ao período: 19/12 à 22/12/2022 (46ª Semana) 
 

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

Lanche da
manhã

Maternal 1 e 2
 

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de uva (sem

açúcar)
Melancia

Pão caseiro (de
massa batida), com

patê de frango
Suco de maçã (sem

açúcar)
Mamão

Torta salgada de carne
(sem ovo)

Suco de uva (sem
açúcar)
Maçã

Pão caseiro (de massa
batida), com doce de

uva sem açúcar
Suco de maçã (sem

açúcar)
Abacaxi

 

RECESSO

Lanche
matutino 1° e 2° períodos

Panqueca de
banana (sem

açúcar e sem ovo)
Suco de maracujá

Melancia

Pão caseiro (de
massa batida), com

patê de frango
Suco de abacaxi

Mamão

Torta salgada de carne
(sem ovo)

Suco de uva
Maçã

Pão caseiro (de massa
batida), com mel
Suco de maracujá

Abacaxi
 

RECESSO

Almoço

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Isca bovina ao
molho

Arroz integral
Feijão preto

Seleta de legumes
Salada de repolho

Frango ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Batata doce sauté
Salada de beterraba

ralada

Isca bovina ao molho
Arroz integral
Feijão preto

Macarrão integral ao
sugo

Salada de chuchu
cozido

Guisado
Arroz integral
Feijão preto

Polenta cremosa
Salada de cenoura

ralada
 

RECESSO

Lanche da
tarde

 
Maternal 1 e 2

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de uva (sem

açúcar)
Mamão

Sagu de suco de uva
(sem açúcar)

Abacaxi

Pão caseiro (de massa
batida), com manteiga

Suco de uva (sem
açúcar)
Maçã

 

RECESSO

Lanche
Vespertino 1° e 2° períodos

Salada de frutas
(banana, abacaxi e

mamão)

Pão caseiro (de
massa batida), com

manteiga
Suco de abacaxi

Mamão

Sagu de suco de uva
(sem açúcar)

Abacaxi

Pão caseiro (de massa
batida), com manteiga

Suco de maracujá
Maçã

 

RECESSO

Jantar

 
Maternal 1 e 2

& 1° e 2°
períodos

Guisado
Polenta cremosa

Carreteiro
Salada de repolho

Risoto de frango
Salada de cenoura

ralada

Minestra
Salada de beterraba

cozida
 

RECESSO

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.

 
 

OBSERVAÇÕES:
* Sempre analisar o cardápio com antecedência! Observar se já possuem todas as fichas técnicas necessárias!
* Pães, bolos e tortas deverão ser preparados e assados no turno ou dia anterior ao horário de servir. Armazenar em local seco, em pote com tampa. O pão de segunda-feira
pela manhã poderá ser feito na sexta-feira à tarde.
* Os hortifruti do cardápio de segunda-feira são sempre recebidos na semana anterior, devendo ser separados conforme a previsão do cardápio e corretamente armazenados
(branquear e congelar se necessário). 
*Não esquecer de descongelar as carnes e deixar o feijão de molho com antecedência.

 
ATENÇÃO: É PROIBIDA A OFERTA DE ULTRAPROCESSADOS,
AÇÚCAR, MEL/MELADO E/OU ADOÇANTES PARA CRIANÇAS ATÉ
3 ANOS DE IDADE (Resolução FNDE nº6, de 08 de maio de 2020)

 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina dos Santos Lentz Muller, Servidor(a) Público(a), em 18/11/2022, às 08:42,
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 0014829643 e o código
CRC 526F6472.

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