
Nutricionista Merissa Rodrigues CRN 9321 

Arroz, feijão, coraçãozinho e franguinho grelhados com farofinha, couve refogada.             Saladas: Vagem e tomate. 

01 a 04 de junho CBB e N1 

Suco  

Fruta: Melão 

Sanduichinho (pão caseiro,
queijo, alface e tomate) 

Arroz, feijão, franguinho 
assado, polentinha na 
chapa.        
Saladas: Couve-flor e 
tomate. 

Suco  

Fruta: Bergamota 

Bolinho caseiro de maçã 
sem adição de açúcar  

Suco  

Fruta: Maçã     

Biscoitinhos caseiros 
de cenoura 

Arroz, feijão, nuggets 
caseiros, couve 
refogada.             
Saladas: Brócolis e 
cenoura. 

Suco  

Fruta: Maçã 

Pastelzinho caseiro 
assado com queijo 

Arroz, feijão, massinha 
bolonhesa. 
Saladas: Couve-flor e 
tomate. 

Arroz, feijão, franguinho 
grelhado, batatinha 
corada assada. 
Saladas: Brócolis e 
cenoura. 



Nutricionista Merissa Rodrigues CRN 9321 

 

07 a 11 de Junho CBB e N1 

Suco  
 
Fruta: Mamão  
 
Pastelzinho assado de 
carne 
 

 

 

 

 

Arroz, feijão, 
massinha bolonhesa. 
Saladas: Couve-flor e 
beterraba. 

 

Suco  
 
Fruta: Mamão 
 
Queijo quente com pão 
caseiro 
 

Suco  
 
Fruta: Bergamota 
 
Queijo quente com pão 
caseiro 
 

Arroz, feijão, iscas de 
carne, purê de batata. 
Saladas: Brócolis e 
tomate. 
 
 

Suco  
 
Fruta: Bergamota  
 
Panquequinha de 
banana e aveia 

Suco  
 
Fruta: Maçã  
 
Bolinho caseiro de 
maçã sem adição de 
açúcar  
 

 Arroz, feijão, 
hamburguinho caseiro 
com aveia, massinha 
integral.                
Saladas: Cenoura 
cozida e pepino. 
 

 
Suco  
 
Fruta: Maçã  
 
Pãozinho de queijo 
 

Suco  
 
Fruta: Banana  
 
Pãozinho de queijo 

Arroz, feijão, franguinho 
grelhado, batatinha 
corada assada. 
Saladas: Vagem e 
repolho.  
 

Suco  
 
Fruta: Banana  
 
Bolinho caseiro de maçã 
sem adição de açúcar  
 

Suco  
 
Fruta: Laranja 
 
Pãozinho de batata 
 

Arroz, feijão, picadinho 
de carne, bolinho de 
arroz assado.        
Saladas: Chuchu e 
tomate.  
 

Suco  
 
Fruta: Laranja 
 
Biscoitinhos caseiros de 
cenoura 
 

Arroz, feijão, 
panquequinha de carne. 
Saladas: Couve-flor e 
beterraba. 

 

Arroz, feijão, bifinho 
grelhado, batatinha 
palito assada.     
Saladas: Brócolis e 
tomate.  

Arroz, feijão, franguinho 
assado, polentinha 
cremosa.               
Saladas: Cenoura cozida 
e pepino.  

Arroz, feijão, 
almondegas, massinha 
caseira.               
Saladas: Vagem e 
repolho. 

 Arroz, feijão, risotinho 
de frango com ovos 
picadinhos.           
Saladas: Chuchu e 
tomate.  
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14 a 18 de Junho CBB e N1  

Suco  
 
Fruta: Maçã 
 
Sanduichinho de queijo  
 

 

Arroz, feijão, 
franguinho grelhado, 
batinha palito assada. 
Saladas: Tomate e 
brócolis. 
 
 

Suco  
 
Fruta: Maçã 
 
Pãozinho meia lua  

Suco  
 
Fruta: Banana  
 
Bolinho caseiro de milho 
 

 

 Arroz, feijão, 
panquequinha de carne. 
Saladas: Beterraba 
cozida e alface.  
 

 

Suco  
 
Fruta: Banana  
 
Palitinho de polvilho 
azedo 
 

 

Suco  
 
Fruta: Melão  
 
Palitinho de polvilho 
azedo 
 

 
Arroz, feijão, franguinho 
assado, polentinha 
cremosa. 
Saladas: Cenoura 
cozida e pepino. 
 

 

 Suco  
 
Fruta: Melão  
 
Pão estrelinha e ovo 
cozido 
 

Suco  
 
Fruta: Maçã  
 
Pastelzinho assado de 
carne 

Arroz, feijão, bifinho, 
massinha caseira. 
Saladas: Brócolis e 
repolho.  
 

 

Suco  
 
Fruta: Maçã  
 
Sanduiche de queijo  
 

Suco  
 
Fruta: Manga 
 
Pãozinho de queijo 

Arroz, feijão, carninha 
assada com farofinha. 
Saladas: Alface e 
tomate.  
 

Suco  
 
Fruta: Manga 
 
Bolinho caseiro de 
banana sem adição de 
açúcar  
 

Arroz, feijão, carninha 
assada com farofinha. 
Saladas: Tomate e 
brócolis. 

Arroz, feijão, cubinhos 
de frango, milho verde 
cozido.               
Saladas: Beterraba 
cozida e alface. 

Arroz, feijão, bifinho na 
chapa, batatinha palito 
assada.              
Saladas: Alface e 
tomate.  

Arroz, feijão, 
franguinho assado, 
polentinha cremosa. 
Saladas: Brócolis e 
repolho. 

Arroz, feijão, iscas de 
frango, paquequinha 
de abobrinha.    
Saladas: Cenoura 
cozida e pepino. 
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21 a 25 de Junho 

 

CBB e N1 

Suco  
 
Fruta: Banana 
 
Torradinha de queijo 

Arroz, feijão, bifinho 
grelhado, aipim 
cozido. 
Saladas: Tomate e 
brócolis. 
 

Suco  
 
Fruta: Banana 
 
Sanduichinho integral 
com queijo 
 

Suco  
 
Fruta: Maçã 
 
Sanduichinho integral 
com queijo 
 

 

 
Arroz, feijão, 
carreteirinho com ovos 
picadinhos. 
Saladas: Beterraba 
cozida e alface.  
 
 

Suco  
 
Fruta: Maçã 
 
Biscoitinhos salgados 
de polvilho 

Suco  
 
Fruta: Mamão 
 
Biscoitinhos salgados 
de polvilho 
 

Arroz, feijão, tirinhas de 
frango empanadas e 
assadas, purê de batata. 
Saladas: Cenoura 
cozida e pepino. 
 

 

Suco  
 
Fruta: Mamão 
 
Pastelzinho de frango 
caseiro assado 
 

Suco  
 
Fruta: Banana 
 
Esfirrinha de frango 

Arroz, feijão, massinha 
à bolonhesa. 
Saladas: Couve-flor  e 
cenoura ralada. 

Suco  
 
Fruta: Banana  
 
Hamburguinho caseiro 
 

Suco  
 
Fruta: Manga  
 
Panquequinha de banana 
e aveia 
 

Arroz, feijão, franguinho 
assado, polentinha 
cremosa. 
Saladas: Alface e 
tomate.  
 

Suco  
 
Fruta: Manga 
 
Pãozinho meia lua  
 

Arroz, feijão, tirinhas 
de frango empanadas 
e assadas, purê de 
batata. 
Saladas: Tomate e 
brócolis. 

Arroz, feijão, carninha 
assada com farofa, 
batatinha doce. 
Saladas: Beterraba 
cozida e alface.  
 

Arroz, feijão, 
coraçãozinho e 
franguinho grelhados, 
couve refogada.              
Saladas: Cenoura cozida 
e pepino          

 

Arroz, feijão, bifinho 
na chapa, bolinho 
assado de arroz e 
cenoura ralada.            
Saladas: Couve-flor e 
cenoura ralada. 

 

Arroz, feijão, 
carreteirinho com ovos 
picadinhos. 
Saladas: Alface e 
tomate. 
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28 a 30 de Junho 

 

CBB e N1 

Suco  
 
Fruta: Banana 
 
Pãozinho de queijo 

Arroz, feijão, bifinho 
grelhado, milho verde 
cozido. 
Saladas: Tomate e 
brócolis. 
 

Suco  
 
Fruta: Banana 
 
Bolinho caseiro de 
maçã e aveia sem 
adição de açúcar 
 
 

Suco  
 
Fruta: Maçã 
 
Pãozinho meia lua com 
requeijão caseiro 
 

 

 
Arroz, feijão, 
carreteirinho com ovos 
picadinhos. 
Saladas: Beterraba 
cozida e alface.  
 
 

Suco  
 
Fruta: Maçã 
 
Biscoitinhos de cenoura 
e ovinho cozido 

Suco  
 
Fruta: Mamão 
 
Biscoitinhos  caseiros 
de polvilho 
 

Arroz, feijão, 
coraçãozinho e 
franguinho grelhados, 
purê de batata. 
Saladas: Cenoura 
cozida e pepino. 
 

 
Suco  
 
Fruta: Mamão 
 
Nuggets caseiros feitos 
com peito de frango e 
temperos naturais (assados) 

 

 

 

 

 

 

Arroz, feijão, iscas de 
frango com açafrão, 
massinha integral. 
Saladas: Tomate e 
brócolis 

 

Arroz, feijão, 
hamburguinho caseiro, 
omelete de espinafre. 
Saladas: Beterraba e 
alface. 
 

Arroz, feijão, bifinho 
grelhado, milho verde 
cozido. 
Saladas: Tomate e 
brócolis. 
 

   


