
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã
suco de abacaxi    

biscoito de          
polvilho                                         
laranja

suco de melão    
milho cozido              

manga

Suco de 
melancia            
pão de 

mandioquinha    
abacaxi

suco de laranja   
pão de queijo                      

maça

suco de limão.       
bolo de cenoura.         

uva 

Tarde
suco de maracujá. 

Tapioca com 
queijo                              

melancia 

suco de limão                   
cookies de 

cacau                         
banana            

suco de manga 
cracker de 
sementes               

pera

suco de abacaxi      
tapioca com 

queijo                
uva         

suco de laranja      
panqueca de 

banana          
melão
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Semana 1 



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã
suco de laranja 

com mamão     
ovo cozido        
banana

suco de 
maracujá            

tapioca com 
queijo              
pera

suco de limão     
cookies de coco      

melancia

suco de abacaxi      
rosquinha de 

coco                
manga

suco de manga    
chips de raiz             

maça

Tarde
suco de limão      

biscoito de 
polvilho                  
melão

suco de abacaxi       
pão de queijo         

banana

suco de melão. 
Milho cozido           

maça

suco de maracujá      
pão de 

mandioquinha      
pera

suco de melancia       
bolo de laranja               

manga
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Semana 2



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã
suco de manga 
panqueca de 

banana            
maça

suco de melancia     
milho cozido          

melão

suco de laranja 
com mamão    
chips de raiz       

banana

suco de melão      
tapioca com 

queijo             
melancia          

suco de limão             
bolo de banana            

uva

Tarde
suco de mracujá      

cookies de cacau                 
abacaxi

suco de laranja         
ovo cozido        

maça

suco de limão      
rosquinha de 

coco            
manga

suco de manga   
milho cozido                    

maça

suco de laranja 
com mamão     

palitinhos salgados 
c/ hommus de 
grão de bico                    

pera

Semana 3
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Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã
suco de limão      
pão de queijo                             

maça

suco de  abacax. 
Milho cozido                                  

melão

suco de laranja             
pão de batata 

doce                 
pera

suco de melancia       
Cookies de coco                  

abacaxi

suco de maracujá                           
pão de queijo             

manga

Tarde
suco de  laranja              

rosquinha de coco                        
pera

suco de 
maracujá      

panqueca de 
banana               
melancia

suco de abacaxi 
tapioca com 

queijo                   
abacaxi

suco de limão      
palitinhos 

salgados com 
hommu        
banana

suco de melão                     
bolo de cacau                

uva 
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Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã
suco de melancia     

milho cozido            
melão

suco de laranja                   
rosquinha de 

coco                      
manga

suco de limão 
pão de queijo                      

melancia

suco de maracujá      
cookies de cacau               

pera

suco de abacaxi        
palitinhos salgados         

banana

Tarde
suco de limão 
Tapioca com 

queijo                         
Pera

suco de 
maracujá         
pão de 

mandioquinha      
uva

suco de abacaxi      
tapioca com 

queijo            
melão

suco de laranja       
chips de raiz          

banana

suco de melancia                        
bolo de cenoura          

maça
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