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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREI - FEVEREIRO 2022 

CARDÁPIO 1: ALUNOS DE 4 AS MESES(PERÍODO INTEGRAL 
DATA DIA DESJEJUM 	COLAÇÃO 	i 	 ALP/K)qo 	 LANCHE 1 	LANCHE 2 

04/fey 1  Sex  ACOLHIMENTO 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE 1 LANCHE 2 

07/fey Seg  
Formula 
Infantil 1 

Magi  raspada  Papa: Arroz /feijao carioca peneirado! frango desfiado com 
cenoura / acelga refogada / suco natural de goiaba 

Formula 
Infantil 1 

Melia Om  papa 

08/fey Ter 
Formula 
Infantil 1 

Suco natural de 
melancia 

Papa: Arroz / feijão carioca peneirado /  came  moída refogada 
com batata doce / escarola refogada /  magi  raspada 

Formula 
Infantil 1 

Banana 
amassada 

09/f Qua 
Formula 
Infantil 1 

Abacat e 
banana 

amassados 

* 
Papa: Arroz / feijâo carioca peneirado / escondidinho com PTS / 

espinafre refogado / suco natural de laranja com beterraba 
Formula 
Infantil 1 

Mamão 
amassado 

10/fey Qui 
Formula 
Infantil 1 

Suco natural de 
goiaba 

Papa: Macarrão refogado com molho de tomate / feijão carioca 
peneirado / frango desfiado com repolho / beterraba cozida / suco 

natural de manga 

Formula 
Infantil 1 Maçã raspada 

11/fey  Sex  
Formula 
Infantil 1 

Suco natural de 
laranja 

Papa: Mandioca / feijão preto peneirado1carne desfiada com 
couve / abobrinha e tomate refogados / melão em papa 

Formula 
Infantil 1 

Melancia em 
papa 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALmogo LANCHE 1 LANCHE 2 

14/fev Seg 
Formula 
InfaMil 1 

Melão em papa 
Papa: Inhame / feijão carioca peneirado com louro / ovo mexido 
com acelga e tomate /  pure  de abóbora com cheiro verde I suco 

natural de laranja  Infant!  1 
Formula 

Maçã raspada 

15/fev Ter 
Formula 
Infantil 1 

Suco natural de 
melancia 

Papa: Arroz / feijão carioca peneirado / carne moída com batata/ 
chuchu e escarole refogados I mamão amassado 

Formula 
Infantil 1 

Abacate e 
banana 

amasSados 

16/fev  Qua  
Formula 
Infantil 1 

Para raspada 
Papa: Macarrão refogado com molho de tomate / feijão carioca 
peneirado / frango desfiado com cenoura / espinafre refogado / 

suco natural de melancia 

Formula 
Infantil 1 

Marna° 
amassado 

ev 
Fórmula Qui  

Infantil 1 
Suco natural de 

laranja 
Papa: Arroz com cenoura /feijão carioca peneirado /carne moída 

com repolho / beterraba cozida / banana amassada 
Formula 
Infantil 1 

Melancia em 
papa 

18/f v  Sex  
Formula 
Infantil 1  

Suco natural de 
magi  

Papa: Arroz / feijão carioca peneirado / frango desfiado com 
tomate e acelga / abobrinha refogada / suco natural de manga 

Formula 
Infantil 1 

Banana 
amassada 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE I LANCHE 2 

21  /fey  Seg  
Formula  
Infantil 1 

Mambo  
amassado 

Papa: Arroz /feijão carioca peneirado/ovo mexido com acelga / 
beterraba cozida / suco natural de laranja 

Formula 
Infantil 1 Magi  raspada 

22/fey Ter 
Formula 
Infantil 1 

Suco natural de 
laranja com 

cenoura 

Papa: Arroz / feijão carioca peneirado com louro / carne molda 
com mandioca / escarola refogada / melancia em papa 

Formula 
Infantil 1 

• 
Melão  ern  papa 

23/fey  Qua  
Formula 
Infantil 1 

Suco natural de 
melancia 

Papa: Cara / feijão carioca peneirado /frango desfiado com 
abóbora / abobrinha com tomate refogados / mamão amassado 

Fórmula 
Infantil 1 

Banana 
amassada 

24/fey Qui 
Formula 
Infantil 1 

Abacate e 
banana 

amassados 

Papa: Arroz / feio preto peneirado / carne moida com batata 
doce / couve refogada / suco natural de melão 

Formula 
Infantil 1 

Melandia em 
papa 

25/fey  Sex  
Formula 
Infantil 1 

Suco natural de 
melão 

Papa: Macarrão refogado com molho de tomate / feijão carioca 
peneirado I frango desfiado com repolho / cenoura cozida com 

cheiro verde / suco natural de manga 

Formula 
Infantil 1 

Marndo 
amassado 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALmogo LANCHE 1 LANCHE 2 

28/fey Seg 
Formula  
Infantil 1 

Mambo  
amassado 

Papa: Arroz / feijão carioca peneirado / ovo mexido com acelga e 
tomate /  pure  de abóbora com cheiro verde / suco natural de  

laranja com cenoura 
I
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREI - FEVEREIRO 2022 
CARDÁPIO 2: ALUNOS DE 6 	 PERIOD()  INTEGRAL 

DATA DIA DESJEJum 	coLAÇÃciT 	 ALMOÇO 	 1 LANCHE ; 	 JANTAR 

04/fev  Sex 	 ACOLHIMENTO 

DATA DIA DESJEJUM coLAÇÃO ALmopo lANCHE JANTAR 

07/fev Seg 
Formula 
Infantil 2 

Maçã raspada 
Papa: Arroz / fefião carioca peneirado / frango desfiado com 

cenoura / acelga refogada / suco natural de goiaba 
Fermula 
Infantil 2 

Sopa de legumes (batata, Ohuchu e 
cenoura) com macarrão e carne 

moida 

08/fev r 
Formula 
Infantil 2 

Suco natural de 
melancia 

Papa: Arroz / feildo carioca peneirado /  came  moida refogada 
com batata doce / escarola refogada I maçã raspada 

Formula 
Infantil 2 

Sopa creme de batata.com  
espinafre e frango desfiado 

Og/fev 	Qua  
Formula 
infant  I 2 

Abacate e 
banana  

amassados 

Papa: Arroz I feijdo carioca peneirado / escondidinho de PTS / 
espinafre refogado / suco natural de laranja com beterraba 

Formula 
Infantil 2 

Sopa creme de ervilha com 
abobora, abobrinha e Couve 

10/fev 	Qui 
Formula 
Infantil 2 

Suco natural de 
goiaba 

Papa: Macarrão refogado com molho de tomate / feijão carioca 
peneirado / frango desfiado com repolho / beterraba cozida / 

suco natural de manga 

. 
Formula 
Infanta 2 

Mingau de fuba com chuchu, couve 
e ovo 

11/fev  Sex  
Formula 
Infantil 2 

Suco natural de 
laranja 

Papa: Mandioca / feijão preto peneirado /  came  desfiada com 
couve / abobrinha e tomate refogados / melão em papa 

Formula 
Infantil 2 

Sopa creme de abobora com 
inhame e frango desfiado 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 	' 

14/fev Seg 
Formula 
Infantll 2 

Melão em papa 
Papa: lnhame / feijão carioca peneirado com louro / ovo mexido 
com acelga e tomate / purê de abobora com cheiro verde / suco 

natural de laranja 

. 
Fomiula 
Infantil 2 

Caldo rasa (cenoura, beterraba e 
batata) (sem creme de leite) 

15/fev Ter 
Formula 
Infantil 2 

Suco natural de 
melancia 

Papa: Arroz / feijão carioca peneirado / carne moida com batata 
/ chuchu e escarola refogados / mamão amassado 

Formula 
Infantil 2 

Canja (arroz, frango desflado, 
e cenoura) 

batata 
¡ 

16/fev  Qua  
Formula 
infantil 2  

Para raspada 
Papa: Macarrio refogado com molho de tomate / feijão carioca 
peneirado / frango desfiado com cenoura / espinafre refogado / 

suco natural de melancia 

. 
Formula 
Infantil 2 

Creme de mandloca  corn  escarola 
came  moida 

e 
: 

17/fev Qui 
Formula 
Infantil 2 

Soco natural de 
laranja 

Papa: Arroz com cenoura /feijão carioca peneirado / carne 
moida com repolho / beterraba cozida / banana amassada 

Formula 
Infantil 2 

Sopa creme de feijdo com frango, 
batata doce e abóbora 

18/fev  Sex  
Formula 
Infantil 2  

Suco natural de 
inn& 

Papa: Arroz / feirão carioca peneirado / frango desfiado com 
tamale  e aceiga I abobrinha refogada / suco natural de manga 

Formula 
Infantil 2 

Mingau de fubá com cenoura, 
e ovo 

couve 

DATA DIA DESJEJum coLAOto ALrooÇo LANCHE JANTAR 

21/fev Seg 
Formula 
Infantil 2 

Mamão 
amassado 

Papa: Arroz / feijão carioca peneirado / ovo mexido com acelga / 
beterraba cozida / suco natural de laranja 

Fórmula 
Infantil 2 

Sopa creme de ervilha  corn  arroz, 
acelga e frango desfiado . 

22/fev Ter 
Formula 
Infantil 2 

Suco natural de 
laranja com 

cenoura 

Papa: Arroz / feijão carioca peneirado com louro /  came  moida 
com mandioca 1 escarola refogada / melancia em papa 

Formula 
Infantil 2 

Sopa creme de mandioquinha com 
abobora. abobrinha e ovo 

23/fev  Qua  
Formula 
Infantil 2 

Suco natural de 
melancia 

Papa: Cara / feijão carioca peneirado / frango desfiado com 
abobora / abobrinha com tomate refogados I mamão amassado 

Formula 
Infantil 2 

Sopa creme de batata com cará, 
abobrinha e  came  moida 

24/fev Qui 
Formula 
Infantil 2 

Abacate e 
banana 

amassados 

Papa: Arroz / feijeo preto peneirado / carne  maids  com batata 
doce / couve refogada / suco natural de melão 

Formula 
Infantil 2 

Caldo rosa (cenoura. beterraba e 
batata) (sem creme de leite) 

25/fev  Sex  
Formula 
Infantil 2 

Suco natural de 
melão 

Papa: Macarrão refogado com molho de tomate / feijtio carioca 
peneirado / frango desfiado  corn  repolho / cenoura cozida com 

cheiro verde / suco natural de manga 

Formula 
Infantil 2 

Sopa creme de lentilha  corn  Inhame, 
tomate e carne mofda 

DATA DIA DESJEJUM COLAÇÃO ALMOÇO LANCHE JANTAR 

28Ifev  eg  
Formula  
Infantil 2 

Mambo  
amassado 

Papa: Arroz / feijão carioca / ovo mexido com acelga e tomate / 
purê de abobora  corn  cheiro verde / suco natural de laranja com 

cenoura  

. 
Formula 
Infantil 2 

Sopa creme de feijão corh frango, 
batata doce e abobbra 
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AUMENTA00 ESCOLAR JACAREi - FEVEREIRO 2022 

CARDÁPIO 3: ALUNOS DE 1 A 4 ANOS PERiODO INTEGRAL) 

DATA 	DIA ` 	DESJEJUM 	I 	 ALMOÇO 	 f 	LANCHE 	I 	 JANTAR 

04/fey 	Sex 	 ACOLHIMENTO 

DATA 	DIA 	DESJEJUM ALMOÇO LANCHE JANTAR 

07/fev . Seg Leila  integral com achocolatado e 
bisnaguinha integral  corn  geleia 

Arroz / feijdo carioca / frango em cubos com cheiro verde/  
cenoura cozida 

Maçã 
Sop 	 (batata chuchu e de legumes 	,  

cenoura) com macarree e  came  
moicia 	1 

can 	T ev 	er Leite integral com banana e 
biscoito (sem açúcar) 

Arroz / feijão carioca /  came  molda refogada com batata doce / 
escarola refogada ) mace) 

M elan cia 
Sopa creme de batata  corn  espinafre 

e frango desfiado 

091fev  Qua  
Leite integral com café e biscoito 

(sem açúcar) 
Arroz I feijão carioca / escondidinho de PTS / espinafre refogado 

suco natural de laranja com beterraba 
Banana  

Sopa creme de ervilha cdrn abóbora, 
abobrinha e couve  

10tfev 	Qui 
Latta  integral  corn  maçã e biscoito 

(sem aeiacar) 
Macarrão refogado com molho de tomate / feijão caricca  

peneirado / frango em tiras com cheiro verde / beterraba cozida 
Mambo   

Mingau de fubá com chuchu, 
e ovo 

couve 
, 

. lifev 	Sex  
I Leite integral com achocolatado e 

bolo caseiro de banana (sem 
agecar) 

Arroz / feijão preto /  came  desfiada com couve / abobrinha e 
tomate refogados I melão 

Salada de frutas 
(Banana, Maça, 

Mamão e Laranja) 

Sopa creme de abóbora  Corn  inhame 
e frango desfiado 

DATA , DIA DESJEJUM ALMOÇO LANCHE JANTAR 	I 

Atfev i Seg 
Leite integral com achocolatado e 

pão de leite integral com 
margarina 

Arroz /  tap()  carioca com louro / ovo mexido com acelga e 
tomate / abóbora  cam  cheiro verde refogada / suco natural de 

laranja com cenoura 
 

Melão 
Caldo rosa (cenoura, beterraba 

batata) (sem creme de creme de  

. 
e 

leite) 

5 /fev Ter 
Leite Integral com banana e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca / peixe assado com batata e tomate/ 

chuchu cozido com cheiro verde 
Melancia 

Canja (arroz, frango desfiedo, 
e cenoura) 

batata 
¡ 

16/1 ev Qua  
Leite integral com pera e biscoito 

(sem açúcar) 
Macarrão refogado com molho de tomate I  far*  carioca / frango 

em tiras  corn  cheiro verde / cenoura ralada I melancia 

Salada de frutas 
(Banana,  Moak  

Mamão e Laranja) 

Creme de mandioca comiescarolaa 
carne molda 1 

17/1ev 
Leite integral  corn  café e biscoito 

(sem açúcar) Qui 
 Arroz /*et) carioca /  came  desfiada com repolho / beterraba 

cozida / banana 
Mamão Sopa Sopa creme de feijão cm frango, 

doce e abóbora 

18/1ev  Sex  
Leite integral com achocolatado e 

bolo caseiro de banana (sem 
açúcar) 

Arroz / feijão carioca / frango em cubos com tomate e acelga 
refogados I abóbora cozida 

Maçã 
Mingau de fubá com cenoura, 

e OVO 
couve 

: 

DATA DIA DESJEJUM ALMOÇO LANCHE JANTAR 	I 

21/fev Seg 
Leite integral com achocolatado e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz I feijão carioca) ovo mexido com cheiro verde / beterraba  

cozida I suco natural de laranja 
Mambo  

Sopa creme de ervilha  corn  
acelga e frango desfiado 

arroz 

22/fev Ter 
Leite integral com mamão e 

biscoito (som açúcar) 
Arroz / feijão carioca com louro /  came  molda com cara / 

escarola refogada  

Salada de frutas 
(Banana,  Mack  

Mambo  e Laranja) 

Sopa creme de mandioqbinha com 
abóbora. abobrinhaa ovo 

23/fav  Qua  
Leite integral com banana e pão 	Arroz / feijão carioca peneirado / frango em tiras com abóbora/ 

de leite com margarina 	 abobrinha com tomate refogados /  mambo  
melancia Sopa creme de batata 

abobrinha e  came  
Oom 	ra, 
Moida 

24/fev Qui 
Leite integral  corn cafe  e biscoito 	Arroz / feijão preto I carne desfiada  corn  batata doce i couve 

(sem açúcar) 	 refogada / melão 
Ba nana 

Caldo rosa (cenoura, beterraba 
batata) (sem creme de 

e 
leite) 

25/1ev  Sex  
Leite integral com achocolatado e !  Mamma°  refogado com molho de tomate / feijão carioca 

bolo caseir
onectar  

de banana (sem 	I peneirado I frango em cubos com repolho / beterraba cozida 
) 

Meta's) 
Sopa creme de lentilha  corn  inhame, 

tomate e  came molds  

DATA DIA DESJEJUM 	 ALMOÇO LANCHE JANTAR 

28/f ev Seg 
Leite integral com maea e biscoito Arroz I feijão carioca/ovo mexido com acelga e tomate /  putt  de 

(sem açúcar) 	abóbora com cheiro verde / suco natural de laranja com cenoura 
I 

Mamão  
Sopa creme de feijão ccIrn frango, 

batata doce e abóbora 
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREi - FEVEREIRO 2022 
CARDÁPIO 4: ALUNOS DE 3 A 4 ANOS PERÍODO PARCIAL 

! DATA DIA DESJEJUM 	 ALMOÇO 

04/fey  Sex  ACOLHIMENTO 

DATA DIA DESJEJUM ALMOÇO 

07/fev Seg 
Leite integral com achocolatado e 
bisnaguinha integral com geleia 

Arroz / feijão carioca /frango em cubos com cenoura / acelga 
refogada / suco natural de goiaba 

08/fey Ter 
Leite integral com banana e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca /  came  moída refogada com batata doce / 

escarola refogada / maçã 

09/fey  Qua  
Leite integral com  cafe  e biscoito 

(sem açúcar) 

* 
Arroz / feria() carioca I escondidinho de PTS 1 espinafre refogado 

suco natural de laranja com beterraba 

1 0/fey Qui 
Leite integral com maçã e 

biscoito (sem açúcar) 

Macarrão refogado com molho de tomate / feijão carioca 
peneirado / frango em tiras com repolho / beterraba cozida / 

suco natural de manga 

11/1ev  Sex  
Leite integral com achocolatado e 

bolo caseiro de banana (sem 
açúcar) 

Arroz / feijão preto / carne desfiada com couve / abobrinha e 
tomate refogados / melão 

DATA DIA DESJEJUM Auviogo 

1 4/fev Seg 
Leite integral com achocolatado e 

pão de leite integral com 
margarina 

Arroz / feijão carioca com louro / ovo mexido com acelga e 
tomate / abóbora com cheiro verde refogada / suco natural de 

laranja com cenoura 

15/fev Ter 
Leite integral com banana e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijeo carioca / peixe assado com batata e tomate / 

chuchu e escarola refogados / mamão 

16/fey  Qua  
Leite integral com pera e biscoito 

(sem açúcar) 
Macarrão refogado com molho de tomate / feijão carioca / frango 

em tiras com cenoura I espinafre refogado / melancia 

17/fey Qui 
Leite integral com  cafe  e biscoito 

(sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca I carne desfrada com repolho / beterraba 

cozida / banana 

18/fey  Sex  
Leite integral com achocolatado e 

bolo caseiro de banana (sem 
açúcar) 

Arroz / feijão carioca / frango em cubos com tomate e acelga 
refogados / abóbora cozida / suco natural de manga 

DATA DIA DESJEJUM Aumogo 

21/fev Seg 
Leite integral com achocolatado e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca / ovo mexido com acelga / beterraba 

cozida / suco natural de laranja 

22/fey Ter 
Leite integral com mamão e 

biscoito (sem agOcar) 
Arroz / feijão carioca com louro /  came  moída com  care  / 

escarola refogada / melancia 

23/fey  Qua  
Leite integral com banana e pão 

de leite com margarina 
Arroz / feijão carioca peneirado / frango em tiras com abóbora / 

abobrinha com tomate refogados I mamão 

24/fey Qui 
Leite integral com café e biscoito 

(sem açúcar) 
Arroz / feijão preto / carne desfiada com batata doce / couve 

refogada [melão 

25/fev  Sex  
Leite integral com achocolatado e 

bolo caseiro de banana (sem 
açúcar) 

Macarrão refogado com molho de tomate ) feijão carioca 
peneirado / frango em cubos com repolho / beterraba cozida / 

suco natural de manga 
DATA DIA DESJEJUM ALMOÇO 

28/fey Seg 
Leite integral com maçã e 

biscoito (sem açúcar) 
Arroz / feijão carioca / ovo mexido com acelga e tomate /  pure  de 
abóbora com cheiro verde / suco natural de laranja com cenoura 



Vit.A 

139,1 

0 

ord° 	Maria Thereza Ferreiro rim 
Clk14 1°443 RG: 8.205.146- 

Secretária Municipal de Educação 

S 1,4 A 4-,  
• 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREi FEVEREIRO 2022 

CARDÁPIO 6: CRECHE, EMEI, EMEF, EMEIF E PSE LANCHE COMPLEMENTAR 

DATA DIA LANCHE 

04/fey  Sex  ACOLHIMENTO 

DATA DIA LANCHE 

l 	07/fev Seg Leite integral batido com maçã 

08/fey Ter Leite integral com achocolatado e biscoito (sem açúcar) 

09/fey  Qua  Leite integral batido com banana 

10/fev Qui Leite integral com  cafe  e biscoito integral (sem açúcar) 

11/fev  Sex  Leite integral com achocolatado e biscoito (sem açúcar) 

DATA DIA LANCHE 

14/fey Seg Leite integral com achocolatado e biscoito integral (sem açúcar) 

15/fev Ter Leite integral com  cafe  e biscoito (sem açúcar) 

16/fey  Qua  Leite integral batido com mamão 

17/fev Qui Leite integral com achocolatado e biscoito (sem açúcar) 

18/fey  Sex  Leite integral batido com banana 

DATA DIA LANCHE 

21/fey Seg Leite integral batido com maçã 

22/fey Ter Leite integral com café e biscoito (sem açúcar) 

23/fey  Qua  Leite integral com achocolatado e biscoito integral (sem açúcar) 

24/fey Qui Leite integral batido com banana 

25/fey  Sex  Leite integral com achocolatado e biscoito (sem açúcar) 

DATA DIA LANCHE 

28/fey Seg Leite integral batido com mamão 

Valor 
muiricianai 

Médio 

Enemla 
(Kcal) 
286,2  

Proteína 	Lpidlo 
ill) 

8,9 --I 10,1 

Cab !alto, 
- 

44,2 

Ca 
(algi 
239.2  

'Fe 	Na  
. find 1 flatii  

1.9 I 162,3 

%fit C 

4.1 

OBS 1.: Os alunos menores de 01 ano receberão formula infantil no lugar do leite convencional. 
OBS 2.: As preparações de leite com achocolatado e leite com café serão substituidas por leite batido com 
frutas variadas para alunos menores de 02 anos. 
Assinaturas: 

Lti)GtL)., 

ti F. da Mota rn 
Ntiricianista  

CRN3 49087 
Denise ristina 	UZ  

Presidente 
Conselho  de Amentgdo scolor • CAE 

PG 25 630 726-X 



Assinaturas:  

Emily  B. F. da Mota 
Nutricionista 

CRN3 49087 

• 
enise Cristina 	uz 

Presidente 
Conselho de Alimentação Escolcr • CM 

RG 25 630 726-X 

akos 
P. 

ordenadc" 
A 0443 

Maria Thereza Ferreira Cy 
RG: 8.205.146-X 

Cerro-aria Municipal de  Educação  

s.A A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREÍ - FEVEREIRO 2022 

CARDÁPIO 6: ALUNOS DA EMEI, EMEIF E EMEF (PERÍODO PARCIAL) 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

04/fey  Sex  ACOLHIMENTO 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

07/fey Seg Arroz / feijão carioca / almôndega ao sugo / salada de cenoura ralada 

08/fey Ter Sanduíche de carne moída com molho de tomate e manjericão 

09/fey  Qua  Bolo de maçã com canela 

10/fev Qui Macarrão integral ao sugo / frango cremoso / escarole refogada 

11/fev  Sex  
* 

Arroz / feijão preto / escondidinho de PTS (sem leite) / couve refogada 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

14/1ev Seg Pão de queijo de forma 

15/1ev Ter Arroz / feijão carioca / peixe assado com batata e tomate / salada de alface 

16/fey  Qua  Arroz com cenoura / estrogonofe de frango! salada de repolho 

17/fey Qui Arroz / feijão carioca! carne desfiada com mandioca/ abóbora refogada 

18/fey  Sex  Torta de frango com seleta legumes e ervilha 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

21/1ev Seg Arroz / feijão carioca / ovo mexido com acelga / beterraba cozida 

22/1ev Ter Sanduiche integral de carne moída ao sugo com milho e alface 

23/fey  Qua  Polenta cremosa com frango desfiado ao sugo / abobrinha com tomate 
refogados 

24/fey Qui Arroz / feijão preto com linguiça / farofa com couve / vinagrete 

25/fev  Sex  Bolo de laranja 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

28/fey Seg Leite com flocos de milho 

Valor 
Nutriotonal 

Médio 

Energia 
(itc*I) 

Protaina 
iuli  

Upiclio 
fa)  

CRIEbOldratO 
ful 

493,8 19,4 13 8/4 
* Campanha Internacional Segunda Sem  Came  

22/fev { Ter 	I 

 

Iforz 





P. 
coorden 

GRN via Theresa Ferreira 
RG: 8.205.146-X  

Secretaria  Municipal de Ed  cação  

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREi - FEVEREIRO 2022 

CARDÁPIO 7: ALUNOS DA EMEI, EMEIF, EMEF E EJA (PERÍODO PARCIAL) 

DATA DIA SOBREMESA 

04/fey  Sex  ACOLHIMENTO 

DATA DIA SOBREMESA 

07/fey Seg Maçã 

08/fey Ter Suco concentrado de caju 

09/fey  Qua  Vitamina de banana 

10/fey Qui Melancia 

11/fey  Sex  Mamão 

DATA DIA SOBREMESA 

14/fey ; Seg Suco concentrado de goiaba 

15/fey Ter Maçã 

16/fey  Qua  Doce individual de goiaba 

17/fey Qui Banana 

18/fey  Sex  Suco concentrado de manga 

DATA DIA SOBREMESA 

21/fey Seg Abacaxi 

22/fey Ter Suco concentrado de maracujá 

23/fey  Qua  Doce individual de banana 

24/fey Qui Laranja 

25/fey  Sex  Vitamina de mamão 

DATA DIA SOBREMESA 

28/fey Seg Maçã 

Valor energia  Protetria Lintrikx Carboidrato 
Nutritional (Kean (9) tg) (9) 

Media  89,5 0 98 0,99 19.9  

Assinaturas: 

cmOV B. F. da Mota 
Nutricionista 

CRN3 49087 

c, 

Denise Cristina 	uz 

Presidente 
Conselho de Alimentopio Escoa'  -CAE  

RG 25 630 726-X 



Ern  y F. da Mote 
Nutricionista 

CRN3 49087 

Assinaturas:  

rta Ap. 
Coordenadora 

CRN 10443 

entse ristina 
Presidente 

Conselho de AhmenthOo Escolot • CM 
RG 25 630 726-X Maria Theresa Ferreira 

RG: 8.205.146-x 
Secreiria Municipal de Educaçao 

E.H.A. 
4. 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREi - FEVEREIRO 2022 

CARDÁPIO 8: ALUNOS DA ASPAD,  JAM,  CEPAC E PSE (PERÍODO 
PARCIAL) 

DATA DIA LANCHE 

04/fey  Sex  ACOLHIMENTO 

DATA DIA LANCHE 

07/fey Seg Leite com flocos de milho / mace' 

08/fey Ter Torta de legumes (seleta de legumes, tomate e cheiro verde) / suco 
concentrado de uva 

09/fey  Qua  Biscoito doce sem recheio / leite com achocolatado 

10/fev Qui Bolo de laranja / suco concentrado de goiaba 

11/fey  Sex  Arroz doce com canela / banana 

DATA DIA LANCHE 

14/fev Seg  Pat)  de leite com geleia I leite com achocolatado 

15/fev Ter Pizza (molho de tomate, queijo mussarela, tomate e  oregano)  / suco 
concentrado de maracujá 

16/fev  Qua  Iogurte com  granola  / banana 

'17/fey Qui Pipoca /salada de frutas com aveia 

18/fev  Sex  Bolo de banana / leite com café 

DATA DIA LANCHE 

21  /fey  Seg Iogurte com flocos de milho / maga 

22/fey Ter Bolo de maçã / leite com achocolatado 

23/fey  Qua Pao  de queijo de forma / leite com café 

24/fev Qui  Torte  de frango com milho verde / suco concentrado de manga 

25/fey  Sex  Biscoito integral (sem açúcar) / leite com achocolatado 

DATA DIA LANCHE 

28/fey Seg Biscoito integral (sem acticar) / leite batido com  mega  

Valor 	Energia 
Nutrition*, 	(kcal) 

Proteína  
WI 

Lipidio 
RI) 

Carboidrato 
WI 

Media 	333.1 10,1 11,7 50.1  



* Cam .anta :nternacional Segunda Sem Carne 
Assinaturas: 

p. 
Coordena ora 

CRN 10443 Denise ristina Bi 
Presidente 

Conseiho de Alimentação Bolo' - CM 
RG 25 630 726-X 

Maria  Thereto  Fer1d Cyrino 
RO: 8.205.146-X 

Secretária Municipal de Educação 

Erruly B. F. da Mor, 
Nutricionista 

CRN3 49087 

s sí A   

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREI - FEVEREIRO 2022 

CARDÁPIO 9: ALUNOS DA EJA (PERÍODO PARCIAL) 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

04/fey  Sex  ACOLHIMENTO 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

07/fey Seg Arroz / feijão carioca / almôndega ao sugo / salada de cenoura ralada 

08/fey Ter Sanduíche de carne moída com molho de tomate e manjericão 

09/fey  Qua  Bolo de maçã com canela 

10/fev Qui Macarrão integral ao sugo / frango cremoso / escarola refogada 

11/fev  Sex  
* 

Arroz / feijão preto / escondidinho de PTS (sem leite) / couve refogada 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

14/fev Seg Pão de queijo de forma 

15/fev Ter Arroz / feijão carioca / peixe assado com batata e tomate / salada de alface 

16/fey  Qua  Arroz com cenoura / estrogonofe de frango / salada de repolho 

17/fev Qui Arroz / feijão carioca I carne desfiada com mandioca / abóbora refogada 

18/fey  Sex  Torta de frango com seleta legumes e ervilha 

DATA DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

21/fey Seg Arroz I feijão carioca / ovo mexido com acelga / beterraba cozida 

22/fey Ter Sanduíche integral de carne moída ao sugo com milho e alface 

23/fey  Qua  
Polenta cremosa com frango desfiado ao sugo / abobrinha com tomate 

refogados 

24/fey Qui Arroz / feijão preto com linguiça / farofa com couve / vinagrete 

25/fey  Sex  Bolo de laranja 

DATA 1 DIA REFEIÇÃO OU LANCHE 

28/fey Seg 
Macarrão ao alho e  oleo  / frango desfiado ao sugo / salada de repolho com 

cenoura 

Valor 
Nutridonat 

WWI* 

Ertercia  
tiKcal) 

Proteína  
WI 

Lípidio 
4ili 

Carbaidrato,  
CO) 

508.9 237 106 85 7 



Assinaturas: 

- 
Erniiy B. F. da Mota 

Nuiticionista 

CRN3 49087 

nise Cristina 	uz 
Presidente 

Conseliv de Alimentgdo EscoU •  CAE  
RO 25 630 726-X 

Maria Thereza Ferri Cyrino 
RG: 8.205.1 6-X 

Secretkia Mun.cid21 tie EautzOo  

oordertad°  

CO le  

B* A.  
- 

MERENDA JACAREf - FEVEREIRO 2022 
CARDÁPIO 12: LANCHE PASSEIO - EVENTUAL 

OPÇÃO 01 

Suco individual 200m1 1 unidade 
Biscoito salgado individual 1 unidade 
Biscoito doce individual 1 unidade 
Fruta individual 1 unidade 

oproio 1 I. eRergia;! , 44i gll'PPRI!..11, 
' 	" . ' 	' flCÇ 0, imul 04 

Valor 
Nutricional 	215,3 	1.5 2,3 50,5 3.3 4.0 20,4 	2,0 2.0 0,1 82,5 0,04 

Macho 

oPpito 02  

Achocolatado ou suco individual 1 unidade 
Biscoito salgado ou doce individual 1 unidade 
Barra de cereais 1 unidade 
Fruta individual 1 unidade 

, 0..40 2  ,I, Energis  Protein*  tipidep 
, 

Carboldistoi 	Fibre 

10611 	{8) 	(o). 	(ili 	041 	(mt(8t, 	Onfi) 	1 ilatO 	No 	iiig) 	ow' 	, 
10r.4 	Vrts4 	Pit 	Na 	Zn 

Valer 	̀ 

mkio 
Nusicionis 	343,8 	5.5 	6,9 	69,7 	2,6 	224,0 	4,0 	123,3 	14,0 	1,0 	2E9.8 	0,3 

Observação: 
"O fornecimento de LANCHE PASSEIO será solicitado 
exclusivamente para atender a necessidade alimentar dos 
alunos durante sua participação em eventos fora da unidade 
(passeios culturais, de lazer,  etc.)  



PAO COM MARGARINA, SUCO CONCENTRADO 

14941i3p4ECklpItt0A ilPs"pie#11i` yoityi0,1000rerio 1:q10 • - 	ci • 	.. Mg '-: :, 	fe 	• . 	. 	Pie 

ei3  ,J '• , KS*1 (gt 	:. 	igl.,. 	' 	l' 	fa 	.• 	: . A. 	' (101':'',:. . 
. VILA40,4Cc::, 

kf. - lot:: '.040 . :',1*.: 	Doi: . 	too., 
Valot Nutricional 

media 	243,C1 4,29 	1 	5,34 	; 	40,76 1,2 23,1 	31,98 47,99 14,515 2,575 	216,73 1 0.405 

Na  
Arta)  

203,96 	- .11 

FLOCOS DE MILHO COM LEITE 

OiRODASEVA E0131411riie6i,„. :UW*6  C4itHrntb‘ 	 Ca 	Mg 	4 
" 	*NO; 	: 	41110)4  ONO  . :81)8) 	0421, 

Valor Nutt:clonal 304.50 1 10,19 	10,40 I 	45,10 	2,06 	153,93 , 2,17 	257,35 38,36 I 1,19 11•d10 

IOGURTE COM  GRANOLA 

Inismo ftriOnit-Liocio.04-4rd4w4iibcs 	\ILA,  I Ititx" I ;1::* -;• '140 1, ff6 	lis .  q01 
ik4i4) 	(8) 	(21' 	irk .(1*4i) .4030i 	Attiti' itilga  

286,1 	9,09 	12,76 	38,05 	3,55 	60,35 	3,6 I 220,6 	.50,6 	1,374 	75 	1,701 

013'; 
Valor NutriclonaH  

BISCOITO SALGADO, LEITE COM ACHOCOLATADO 

.0684  
toefgla Piateinai ,1.01,10e0 

11,00 10,37 

MERENINESECA 
413 

Valor Nutticional 
h14,110  301,00 

Carboldrgto.  
ao  

Airs  list/st 	sate  
OW, 	.f,04 ;4019i 

40,43 2,53 153,03 1 	0,00 238,45 i 25,41 0.58 240,48 0,7e 

tkiai 

BISCOITO DOCE, LEITE COM ACHOCOLATADO 
;,, 

	

I  ea  1 .70 	 ;•  

	

6091', i 10181' 	!AO' 	$1,04  
234 93 10.25 5,725 250.13 3,475 

11110640,4,S6CA Entrala CtilbstiOrettri 
Cis pitS8 tat  ;.:141 E • a 	013483 	Iwo  

Valor Nutriciorul 
Micho  264.25  8,15 7,165 43 	1,36 	330,25 	15,4 

Assinaturas: 

B, F. de Mota 

-- 	Nutricionista 
CRN3 49.087 

Denise nstina 
Presidente 

Conselho de Alimenta0oEscolot CAf 
RG 25 630 726-X 

circloaorAciePn.a3dtcl: Mario Thereza Fe ta Cyrino 
RG: 8.205, 46-X 

Secretaria Municipal de Educacao 

S.H.A. 	s 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JACAREf - FEVEREIRO 2022 
CARDÁPIO 13: LANCHE SECO - EMERGENCIAL 

A composição acima poderá ser substituida por uma fruta individual 
ou de corte se houver disponibilidade para correta higienização do 
gênero. 

Observação: 

* Destinado a atender a unidade educacional em situação especial 
ou emergencial, que impossibilite o preparo e distribuição da 
alimentação (falta de Agua, procedimentos de conserto na tubulação 
de gás, reformas, adaptações/reparos nas instalações,  etc.)  
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