
Canja 
 Sopa de feijão com macarrão 

conchinha

O cardápio é sujeito à alterações. Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria  Técnica de Abastecimento.                                                                                                                     

CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

JANTAR (15h30)

LANCHE *(13h30)

Fruta picada

Mini pão francês com manteiga 

Leite puro sem açúcar

Mini pão francês com queijo

Salada de legumes

Arroz integral/Feijão

Carne moída com legume

Salada de legumes com orégano

Fruta

DESJEJUM* (7h30)

Leite puro sem açúcar

Mini pão francês com manteiga

ALMOÇO (10h30)

Arroz integral/Feijão

PONTO FACULTATIVO FERIADO Ovo mexido com cheiro verde

Fruta

CARDÁPIO EMEI (Matermei) (4 a 5 anos)
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

1ª semana 01/nov 02/nov 03/nov 04/nov

CARDÁPIO MATERNAL (1 a 3 anos) - NOVEMBRO 2022 - Diabetes

OBS: Para alunos da EMEI, considerar as refeições: Desjejum e Almoço.

Chá de camomila sem açúcar

Bolo de fruta sem açúcar

Vitamina de fruta sem açúcar Leite puro sem açúcar

Fruta picada com aveia

Coordenadoria Técnica de Abastecimento

Avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 246 – Alphaville Empresarial - CEP: 06465-140-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br



Vitamina de fruta sem açúcar

Vitamina de fruta sem açúcar

Salada de verdura

FrutaFruta

Legume refogado Salada de verdura com legume

SEGUNDA TERÇA QUARTA

Macarrão parafuso com molho de 

carne moída com legume

Leite puro sem açúcar

Leite puro sem açúcar

Mini pão francês com requeijão
Salada de frutas com aveia

ALMOÇO (10h30)

Sopa de fubá com frango desfiado

Torta de brócolis, cenoura e alho 

poró

Ovos mexidos com alho poró
Frango (sassami) refogado com 

legume

Salada de legumes

Arroz integral/Feijão Arroz integral Arroz integral / Feijão

Chá de camomila sem açúcar Leite puro sem açúcar

Fruta

Leite puro sem açúcar

Bolo de fruta sem açúcar

Almôndega ao molho de tomate

Legume refogado

SEXTA

07/nov 08/nov 10/nov09/nov

Leite puro sem açúcar

11/nov2ª semana

CARDÁPIO MATERNAL (1 a 3 anos) - NOVEMBRO 2022 - Diabetes

CARDÁPIO EMEI (Matermei) (4 a 5 anos)

Leite puro sem açúcar

Mini pão francês com manteiga Fruta

Fruta

Arroz integral/ Feijão

DESJEJUM* (7h30)

Leite puro sem açúcar

JANTAR (15h30)

Mini pão francês com manteiga

Sopa creme de legume com carne 

cubo desfiada

Mini pão francês com ovos mexidos Mini pão francês com requeijão

Mini pão com requeijão

Salada de legumes

Sopa de legumes com frango 

(sassami)

Risoto de carne iscas com cúrcuma 

e legume

Leite puro sem açúcar

Arroz integral/Feijão

Carne em iscas com legume

LANCHE *(13h30)

Feijoada (feijão preto com carne 

suína em iscas)

QUINTA

Fruta Mini pão francês com manteiga

Fruta

Leite puro sem açúcar Fruta Chá de camomila sem açúcar

Fruta

CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

OBS: Para alunos da EMEI, considerar as refeições: Desjejum e Almoço.

O cardápio é sujeito à alterações. Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria  Técnica de Abastecimento.                                                                                                                     

Coordenadoria Técnica de Abastecimento

Avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 246 – Alphaville Empresarial - CEP: 06465-140-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br



Polenta assada com carne moída 

ao molho com legume

Fruta Mini pão francês com manteiga 

14/nov 15/nov 16/nov 17/nov 18/nov

Salada de legumes

Fruta

Arroz integral/Feijão

Fruta

PEITO DE FRANGO COM 

LEGUMES

SEXTA

Carne moída refogada com legume

Mini pão francês com manteiga Mini pão francês com manteiga 
DESJEJUM* (7h30)

TERÇA QUARTA

Atum e legume refogados
ALMOÇO (10h30)

Arroz integral/Feijão Arroz integral/Feijão

Legume refogado Legume refogado

Fruta

DIA SEM EXPEDIENTE

QUINTA

Leite puro sem açúcarLeite puro sem açúcar

FERIADO

CARDÁPIO EMEI (Matermei) (4 a 5 anos)

Chá de cidreira sem açúcar

Mini pão francês com queijo

SEGUNDA

CARDÁPIO MATERNAL (1 a 3 anos) - NOVEMBRO 2022 - Diabetes

3ª semana

JANTAR (15h30)

LANCHE *(13h30)

Sopa de ervilha com macarrão 

conchinha
Canja 

Vitamina de fruta sem açúcar Leite puro sem açúcar

Salada de frutas 

OBS: Para alunos da EMEI, considerar as refeições: Desjejum e Almoço.

O cardápio é sujeito à alterações. Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria  Técnica de Abastecimento.                                                                                                                     

Chá de camomila sem açúcar Laranja picada

Mini pão francês com ovos mexidos Mini pão francês com manteiga 

Leite puro sem açúcarCEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

Coordenadoria Técnica de Abastecimento

Avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 246 – Alphaville Empresarial - CEP: 06465-140-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br



Leite puro sem açúcar

Mini pão francês com manteiga
Vitamina de fruta sem açúcar

Carne Louca Almôndega 100% carne ao molho

Arroz integral/Feijão Arroz integral/Feijão

Estrogonofe de frango

Legume refogado

Fruta picada Leite puro sem açúcar

Fruta cozida

Salada de verdura

CARDÁPIO EMEI (Matermei) (4 a 5 anos)

SEGUNDA TERÇA QUARTA

Sopa de fubá com frango desfiado e 

verdura

SEXTAQUINTA

4ª semana 21/nov 22/nov 23/nov 24/nov

DESJEJUM* (7h30)

Mini pão francês com manteiga Fruta em rodelas com aveia Mini pão francês com manteiga Mini pão francês com queijo

CARDÁPIO MATERNAL (1 a 3 anos) - NOVEMBRO 2022 - Diabetes

Leite puro sem açúcar Chá de cidreira sem açúcarLeite puro sem açúcar Leite puro sem açúcar

25/nov

Omelete de forno com legume

OBS: Para alunos da EMEI, considerar as refeições: Desjejum e Almoço.

O cardápio é sujeito à alterações. Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria  Técnica de Abastecimento.                                                                                                                     

CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

ALMOÇO (10h30)

Arroz integral/Feijão Arroz integral/Feijão

Sopa de lentilha com legume

Verdura refogada

Fruta

Risoto de carne (cubos) desfiado 

com legume

Mini pão francês com manteiga

Mingau de aveia sem açúcar

Biscoito de arroz com geleia 100% 

fruta

Fruta Fruta

Escondidinho  com PEITO DE 

FRANGO MOÍDO

Frutas picadas com aveia

Fruta

PONTO FACULTATIVO

Leite puro sem açúcar

JANTAR (15h30)

LANCHE *(13h30)

Chá de camomila sem açúcar

Bolo de legume sem açúcar

Salada de legumes Salada de verdura

Coordenadoria Técnica de Abastecimento

Avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 246 – Alphaville Empresarial - CEP: 06465-140-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br



OBS: Para alunos da EMEI, considerar as refeições: Desjejum e Almoço.

Leite puro sem açúcar

Mini pão francês com manteiga
Vitamina de fruta sem açúcar

QUINTA SEXTA

O cardápio é sujeito à alterações. Não é permitida a alteração do cardápio sem autorização da Coordenadoria  Técnica de Abastecimento.                                                                                                                     

DESJEJUM* (7h30)

Leite puro sem açúcar Mingau de aveia Chá de camomila sem açúcar

Mini pão francês com manteiga Fruta Mini pão francês com requeijão

Canja Risoto de frango com legume

CANJICA com leite sem açúcar

5ª semana 28/nov 29/nov 30/nov 01/dez

CARDÁPIO EMEI (Matermei) (4 a 5 anos)
SEGUNDA TERÇA QUARTA

02/dez

CARDÁPIO MATERNAL (1 a 3 anos) - NOVEMBRO 2022 - Diabetes

CEIA (17h30)

para alunos que 

permanecem até 19h

Chá de cidreira sem açúcar

Chá de camomila sem açúcar Leite puro sem açúcar

Fruta Fruta Fruta

JANTAR (15h30)

LANCHE *(13h30)

ALMOÇO (10h30)

Salada de verdura Salada de legumes

Arroz integral/Feijão Arroz integral/Feijão

Mini pão francês com queijo

Cação com legumes 

Sopa de feijão com legume

Bolo de fruta sem açúcar Fruta cozida

Salada de verdura com legume

Macarrão ao molho de tomate com 

frango desfiado
Carne moída com legumes

Coordenadoria Técnica de Abastecimento

Avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 246 – Alphaville Empresarial - CEP: 06465-140-Fone:(11) 4199-1800 - E-mail: abastecimento@barueri.sp.gov.br


