
Proteína ao molho

Sopa de fubá com verdura

1ª Semana

CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

JANTAR (15h30)

DESJEJUM (7h30)

LANCHE (13h30)

ALMOÇO (10h30)

CARDÁPIO MATERNAL - Alérgicos ao Leite de Vaca - DEZEMBRO

Fruta

1

SEXTA

OBS: O cardápio é sujeito à alterações                                                                                                                        

Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria de Abastecimento

Arroz com legumes/ feijão

Pão com creme vegetal

Bebida de soja chocolate

Sopa de fubá com verdura

Pão com creme vegetal

Bebida de soja chocolate

Salada de verdura

Fruta

Coordenadoria de Abastecimento

Rua José Augusto de Camargo,125- Centro-Barueri-SP- CEP 06401-170-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br



Proteína com legume(SEM 

LEITE)

Sopa de legumes Sopa de feijão Creme de legume com proteína

Abacate com açúcar

Sopa creme de legume

LANCHE (13h30)

Bebida de soja chocolate

Biscoito maisena

Arroz com legume/ feijão

Proteína com legume

JANTAR (15h30)

Fruta Fruta Fruta Fruta

2ª Semana 4 5

CARDÁPIO MATERNAL - Alérgicos ao Leite de Vaca - DEZEMBRO

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

Pão com creme vegetal
DESJEJUM (7h30)

Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate

Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal

876

ALMOÇO (10h30)

Arroz/ feijão Arroz/ feijão

Suco de fruta Fruta

Proteína

Salada de legume

Chá

Pão com creme vegetal

CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

SEXTA

Suco de frutaSuco de frutaFruta

Verdura refogadaLegume refogadoSalada de verdura

Macarrão com molho de proteína 

e manjericão

Arroz/ feijão

Proteína refogada

Fruta

Sopa creme de legumeCreme de legume com proteínaSopa de legumes 

Pão com creme vegetal

Bebida de soja chocolateBebida de soja morango

Sopa de legumes 

Sopa de legumes Sopa de feijão

verdura refogada

Biscoito maria

OBS: O cardápio é sujeito à alterações                                                                                                                        

Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria de Abastecimento

Coordenadoria de Abastecimento

Rua José Augusto de Camargo,125- Centro-Barueri-SP- CEP 06401-170-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br



* para alunos da 1ª fase servir leite puro (sem achocolatado e sem açúcar)

Sopa de legumes

Proteína com legumes e açafrão

Salada de frutas

Sopa de proteína com legumesSopa creme de legume

Salada de legume

Fruta Suco de fruta

Biscoito maria

Bebida de soja morango

Suco de frutaFrutaFruta

Salada de legumeVerdura refogada

LANCHE (13h30)
Chá

Pão com creme vegetal

Bebida de soja chocolate

Biscoito maisena

ALMOÇO (10h30)

Arroz

Macarrão com molho de proteína 

(SEM QUEIJO)  e legume
Proteína com legume

Salada de verdura

FrutaFrutaFruta

Sopa de proteína com legumesSopa creme de legumeSopa de legumes

OBS: O cardápio é sujeito à alterações                                                                                                                        

Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria de Abastecimento

CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

Sopa de fubá com verdura Sopa de feijão 

JANTAR (15h30)
Sopa de fubá com verdura Sopa de feijão 

Fruta Fruta

Salada de verdura e legume

Chá

Pão com creme vegetal

Pão com creme vegetal

Proteína com legume
Proteína com legume

(SEM LEITE) 

Arroz/ feijãoArroz/ feijãoArroz/ feijão

DESJEJUM (7h30)
Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate

Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal

3ª Semana 11 12

Pão com creme vegetalPão com creme vegetal

Bebida de soja chocolateBebida de soja chocolateBebida de soja chocolate

15

SEXTA

13 14

CARDÁPIO MATERNAL - Alérgicos ao Leite de Vaca - DEZEMBRO

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

Coordenadoria de Abastecimento

Rua José Augusto de Camargo,125- Centro-Barueri-SP- CEP 06401-170-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br



CARDÁPIO MATERNAL - Alérgicos ao Leite de Vaca - DEZEMBRO

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

4ª Semana

DESJEJUM (7h30)

ALMOÇO (10h30) Proteína com legume e orégano Proteína com legume Proteína refogada Proteína com legumes

Salada de legume Verdura refogada Legume refogado Salada de verdura

CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal

Arroz/ feijão Arroz/ feijão

Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate

Suco de fruta Fruta

LANCHE (13h30) Abacate com açúcar

Fruta

Sopa creme de legume

Sopa de feijão Sopa creme de legume Sopa de proteína com legumes

JANTAR (15h30)
Sopa de feijão

Fruta

Bebida de soja chocolate

Biscoito Maria

Sopa creme de legume com 

proteína
Sopa de legumes

OBS: O cardápio é sujeito à alterações                                                                                                                        

Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria de Abastecimento

Bebida de soja chocolate

Pão com creme vegetal

FrutaFrutaFruta

Sopa de legumes
Sopa creme de legume com 

proteína
Sopa de proteína com legumes

Pão com creme vegetalBiscoito maisena

CháBebida de soja morango

Suco de frutaFrutaSuco de fruta

Proteína

Legumes refogado

Arroz/ feijãoArroz/ feijãoArroz/ feijão

Pão com creme vegetalPão com creme vegetalPão com creme vegetal

Bebida de soja chocolate

22

Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate

18 19 20 21

Coordenadoria de Abastecimento

Rua José Augusto de Camargo,125- Centro-Barueri-SP- CEP 06401-170-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br



CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h
Sopa de feijão Sopa de fubá com proteína Sopa creme de legume Sopa de legumes com verdura

OBS: O cardápio é sujeito à alterações                                                                                                                        

Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria de Abastecimento

CARDÁPIO MATERNAL - Alérgicos ao Leite de Vaca - DEZEMBRO

FERIADO - NATAL
Bebida de soja chocolate

Biscoito maisena

Proteína com legume

Fruta Suco de fruta Fruta Suco de fruta

LANCHE (13h30)
Bebida de soja morango Chá Bebida de soja chocolate

Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal

Arroz/ feijão Arroz/ Tutu de feijão com verdura Arroz à grega/ feijão

Macarrão com molho de 

proteína (SEM QUEIJO)
Proteína com legume Proteína ao molho com coentro

Salada de verdura Purê de legume (SEM LEITE) Salada de legume

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

4ª Semana 25 26 27 28 29

DESJEJUM (7h30)
Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate Bebida de soja chocolate

JANTAR (15h30)
Sopa de feijão Sopa de fubá com proteína Sopa creme de legume Sopa de legumes com verdura

Fruta Fruta Fruta Fruta

ALMOÇO (10h30)

Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal Pão com creme vegetal

Coordenadoria de Abastecimento

Rua José Augusto de Camargo,125- Centro-Barueri-SP- CEP 06401-170-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br


