
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 
Estado do Paraná 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
__________________________________________________________________________ 

 
CARDÁPIO / CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) 

MÊS DE JUNHO DE 2022 

 

Segunda-feira 
30/05/22 

Terça-feira 
31/05/22 

Quarta-feira 
01/06/22 

Quinta-feira 
02/06/22 

Sexta-feira 
03/06/22 

Café da manhã: Café com leite 
biscoito salgado 
 
Almoço: Arroz integral e feijão 
 Macarronada com ovos 
mexidos e salada de pepino 
 
Lanche da tarde: Sagu de uva 
 
Jantar: polenta com  
carne moída 

Café da manhã: 
Achocolatado com leite 
pão caseiro 
 
Almoço: Arroz e feijão 
 Linguiça assada e salada de 
beterraba 
 
Lanche da tarde: Abacate 
 
Jantar: sopa de feijão com 
macarrão e legumes 

Café da manhã: 
Chá 
biscoito doce 
 
Almoço: Arroz e feijão 
 bife picadinho, batata salsa 
cozida e salada de cenoura 
 
Lanche da tarde: Manga 
 
Jantar: quirerinha com  
carne suína 

Café da manhã: 
Café com leite 
bolo nega maluca 
 
Almoço: Arroz integral e feijão 
 Macarronada com peixe assado 
e salada de tomate 
 
Lanche da tarde: Maça 
 
Jantar: polenta com  
carne de bisteca 

Café da manhã: 
Achocolatado com leite 
biscoito salgado 
 
Almoço: Arroz e feijão 
lingüiça assada 
polenta  
salada de cenoura  
 
Lanche da tarde: mingau de aveia 
com banana 
 
Jantar: sopa de batata salsa, 
carne e legumes 

Segunda-feira 
06/06/22 

Terça-feira 
07/06/22 

Quarta-feira 
08/06/22 

Quinta-feira 
09/06/22 

Sexta-feira 
10/06/22 

Café da Manhã: achocolatado 
com leite e biscoito salgado 
 
Almoço: arroz e feijão 
 ovos cozidos 
macarrão e salada de alface 
 
Lanche da tarde:  sucrilhos com 
leite e biscoito 
 
Jantar:  sopa tipo canja de 
galinha 
 

Café da manhã: café com leite e 
pão caseiro com margarina 
 
almoço: arroz e feijão 
carne moída 
farofa de legumes e salada de 
beterraba 
 
 
lanche da tarde: ponkan 
 
Jantar: polenta com carne 

Café da manhã: chá com leite e 
biscoito doce 
 
Almoço: arroz e feijão 
coxa sobre coxa ao molho 
purê de batatas 
salada de cenoura cozida 
 
Lanche da tarde: banana 
 
Jantar: sopa de feijão com 
macarrão e legumes 

Café da manhã: achocolatado 
com leite e bolo de cenoura  
 
Almoço: arroz e feijão 
carne moída 
farofa de ovo  
salada de pepino 
 
Lanche da tarde: maça 
 
Jantar: quirerinha com carne 

Café da manhã: suco de pêssego 
e pão caseiro com margarina 
 
Almoço: arroz e feijão 
polenta 
bisteca 
salada de beterraba 
 
Lanche da tarde: banana 
 
Jantar: sopa de arroz tipo canja 

    Sabrina Guiessman 
Nutricionista CRN8 11292 
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