
Sopa: Creme de abóbora e feijão-verde 
Prato: Doudarinhos no forno com arroz de
cenoura           , salada de alface 
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura

Sopa: Juliana de legumes
Prato: Rancho     , salada de alface e cenoura
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura

Sopa: Curgete e macedónia
Prato: Filetes de pescada no forno com 
 batata   , feijão-verde 
Sobremesa: Iogurte   ou fruta da época
Pão de mistura 

Sopa: Alho francês    
Prato: Salmão no forno c/ batata   , salada de
alface e beterraba 
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura

Sopa: Nabo, cenoura e couve branca
Prato: Bifinhos de peru grelhado c/
massa espiral    , Feijão-verde
Sobremesa: Fruta da época 
Pão de mistura

Sopa: Nabo, cenoura e couve branca
Prato: Strogonoff de frango c/ arroz branco,
Brócolos
Sobremesa: Fruta da época 
Pão de mistura 

Sopa: Feijão branco c/ couve lombarda
Prato: Massa à bolonhesa  , salada de
alface 
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura 

quarta-feira 
04 DE janeiro

Sopa: Creme de legumes 
Prato: Arroz de atum  , salada de alface e
beterraba 
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura

Sopa: Espinafres
Prato: Caldeirada de lulas       , salada de
alface e tomate
Sobremesa: Fruta da época ou gelatina 
Pão de mistura 

quinta-feira
05 de janeiro 

sexta-feira
13 de janeiro 

sexta-feira
06 de janeiro 

refeição escolarrefeição escolar
Ementa de 03 a 13 de janeiro

Terça-feira
03 de Janeiro 

TERÇA-feira 
10 de janeiRO

SEGUNDA-feira
09 de janeiro

quarta-feira
11 de janeiro 

quinta-feira
12 de janeiro 



Sopa: Creme de legumes 
Prato: Massa de atum   , salada de alface 
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura

Sopa: Ervilhas e cenoura
Prato: Arroz de pato   , salada de alface e
cenoura
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura

Sopa: Couve flor e cenoura  
Prato: Medalhões de pescada no forno com
arroz de tomate e repolho   , Salada de alface   
Sobremesa: Gelatina ou fruta da época
Pão de mistura 

Sopa: Abóbora com brócolos    
Prato: Bacalhau com grão, ovo e batata
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura

Sopa: Espinafre e cenoura
Prato: Fêvera de porco grelhado com
massa de feijão
Sobremesa: Fruta da época 
Pão de mistura

Sopa: Alho francês
Prato: Bife de peru com massa espiral   ,
feijão-verde  
Sobremesa: Fruta da época 
Pão de mistura 

Sopa: Alho francês 
Prato: Massa de vitela  , salada de alface e
couve roxa
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura 

Sopa: Cenoura e brócolos
Prato: Rissóis de pescada c/ arroz de cenoura
e milho                   , salada de alface e
cenoura
Sobremesa: Fruta da época
Pão de mistura

Sopa: Couve branca com cenoura ripada 
Prato: Perú assado com batata assada,
Brócolos cozidos 
Sobremesa: Fruta da época 
Pão de mistura 

Sopa: Creme de legumes 
Prato: Arroz de peixe   , Salada de alface   
Sobremesa: Leite de creme         ou fruta da
época
Pão de mistura 

terça-feira 
17 DE janeiro

quarta-feira
 18 de janeiro 

sexta-feira
27 de janeiro 

quinta-feira
 19 de janeiro 

refeição escolarrefeição escolar
Ementa de 16 a 27 de janeiro

segunda-feira
 16 de Janeiro 

TERÇA-feira 
24 de janeiRO

SEGUNDA-feira
23 de janeiro

quarta-feira
25 de janeiro 

quinta-feira
26 de janeiro 

sexta-feira
 20 de janeiro 


