
 

 

 

 CARDÁPIO  

SETEMBRO 

DE 01/09/19 à 30/09/19 

COLÉGIO TUTOR 



Caso não houver os alimentos citados acima como: leguminosas, tubérculos, verduras substituir por algo similar ofertado na 
safra.  

NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICA: ARIANA HEREDIA - CRN-3: 

25977 

                                                             



Caso não houver os alimentos citados acima como: leguminosas, tubérculos, verduras substituir por algo similar ofertado na 
safra.  

  

    

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ  
  MANHÃ 

 ALMOÇO   

LANCHE  

TARDE    

 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão francês Integral  

com queijo(minas,  

prato) 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão de forma Integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

bisnaguinha Integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão de forma Integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Salada de folhas 

Frango assado  

batata sauté, arroz  

e feijão. 

gelatina 

Salada de folhas com  

cenoura ralada 

Isca de carne, arroz  

com brócolis e feijão 

Fruta 

Pepino e tomate 

Carne moída, purê  

de batata, arroz e  

feijão 

Mousse 

Alface, rúcula e tomate 

Omelete com tomate e  

salsinha, couve flor  

refogada, arroz e feijão 

Gelatina cremosa 

Bolo de cenoura +  

suco maracujá     

Bisnaguinha Integral  

com  

requeijão+vitamina  

de frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFEIÇÕES 

Iogurte natural +  

frutas picadas 

Vitamina de Banana  

com aveia + cream  

cracker 

 Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

bisnaguinha Integral  

com  

requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Alface / tomate 

Carne de panela  

com batata e    

cenoura, arroz e  

feijão. 

Fruta 

  

 

 

 

Suco de mamão  

com laranja +  

cuscuz 

02 /09 a  06/ 09 



Caso não houver os alimentos citados acima como: leguminosas, tubérculos, verduras substituir por algo similar ofertado na 
safra.  

  

    

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ  
  MANHÃ 

 ALMOÇO   

LANCHE  

TARDE    

   

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão francês integral  

com queijo(minas,  

prato) 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão de forma integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

bisnaguinha Integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão de forma integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Salada de folhas +  

tomate 

omelete com    

queijo, tomate e  

salsinha, arroz 

lentilha 

Pudim 

Salada de folhas +  

beterraba ralada 

cubinhos de frango,  

purê de abóbora ,  

arroz, feijão 

Gelatina 

Salada de folhas +  

vagem  

carne assada, purê  

de couve refogada,  

arroz e feijão 

Mousse 

Salada de folhas +  

tomate 

quibe de forno com  

hortelã, Abobrinha  

refogada, arroz 

feijão 

Fruta 

Bolo de maçã  + chá     
Sanduíche Integral +  

suco de laranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFEIÇÕES 

Iogurte natural  

batido com morango  

 biscoito água e sal + 

Tapioca + suco de uva 

 Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

bisnaguinha Integral  

com  

requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Salada de folhas  

 pepino + 

fígado, purê de  

batata, brócolis  

refogado, arroz 

feijão 

Fruta 

  

  

 

 

Mingau de Aveia 

/09 a  20/ 16 09 



Caso não houver os alimentos citados acima como: leguminosas, tubérculos, verduras substituir por algo similar ofertado na 
safra.  

 

    

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ  
  MANHÃ 

 ALMOÇO   

LANCHE  

TARDE    

 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão francês Integral  

com queijo(minas,  

prato) 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão de forma Integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

bisnaguinha Integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

pão de forma Integral  

com requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Salada de folhas +  

pepino 

carne moída com  

batata e cenoura,  

arroz, feijão, com  

chuchu refogado 

Manjar 

Salada de folhas +  

tomate 

carne bovina  

ensopado, abóbora  

refogada, arroz,  

feijão 

Gelatina 

Salada de brócolis  

 tomate + 

filé frango  

grelhado, couve  

refogada, arroz 

feijão 

Fruta 

Salada de folhas +  

cenoura ralada 

lasanha a bolonhesa 

Salada de Fruta 

Vitamina de frutas  

 biscoito cream  + 

cracker     

Iogurte natural    

+   

mel + frutas +  

granola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFEIÇÕES 

Vitamina de  

banana com aveia  

+  biscoito  

maisena 

Suco de Maçã +  

Bisnaguinha com  

requeijão 

 Leite com chocolate  

em pó 70%/café 

Bisnaguinha Integral  

com  

requeijão/geléia/ 

manteiga 

Fruta 

Salada de folhas  

 tomate + 

strogonoff de  

frango, batata  

palha, arroz com  

brócolis 

Fruta 

  

   

 

 

Bolo de fubá +  

chá 

23 /09 a  27/ 09 



 

 

Variações dos Alimentos 
Variação do lanche 

Rosquinhas – Sabores variados 

Biscoito Salgado – Cream cracker, 

água e sal, torrada 

Chá – sabores variados 

Biscoito doce – waffer, maisena 

Bisnaguinha – tradicional, integral, 

pão de leite, pão sovado 

Bolo – Cenoura, laranja, chocolate, 

fubá 

Suco de fruta – de acordo com a 

época do ano. 

Variação das refeições 

 Os legumes, verduras e frutas, 

podem variar de acordo com os 

períodos do ano, pois sempre  

servimos os mais frescos. estamos 

oferecendo produtos integrais para 

as crianças. Carne vermelha - 

variados cortes Miúdos/ Vísceras - 

fígado, moela. 



 

 

 Tabelas com a safra dos principais alimentos  



 

 

 

SAFRA  é  o  

período que indica a  

melhor  época  de  

de  disponibilidade  

determinado produto  

no mercado.  

LEGENDA DAS TABELAS  

Legumes  



 

 

 Tabelas com a safra dos principais alimentos  



 

 

LEGENDA DAS TABELAS  



 

 

Verduras  



 

 

 Tabelas com a safra dos principais alimentos  



 

 

 

LEGENDA DAS TABELAS  

Frutas  



 

 

CURIOSIDADE DO MÊS 

ABACATE 

O abacate (Persea americana) é fruta da família Lauraceae, que possui 3 variedades: antilhana (Persea americana var. americana), guatemalense (Persea 

americana var. guatemalensis) e mexicana (Persea americana var. drymifolia). 

É uma planta de origem na América Central, mais precisamente da região entre o Peru e o México. O abacateiro é uma árvore de porte médio a alto, 

variando de 7 a 20 metros, com folhas verdes escuras,flores pequenas verde amarelada e perfumada. O fruto é em formato de pêra, com polpa carnosa 

verde amarelada, podendo chegar até 1 kg, contendo uma única e grande semente. 

Apesar de ser uma planta de clima tropical, é sensível ao sol direto. Por isso, seu cultivo é feito em áreas de sombra em terrenos permeáveis profundos e 

adubados. E o plantio é feito preferencialmente no início das estações chuvosas e frutifica o ano inteiro. 

Considerado uma das frutas tropicais mais valiosas, o abacateiro é cultivado na maioria das regiões tropicais e subtropicais. 

O abacate é consumido como alimento de diversas formas, como purê, saladas, temperado com sal, pimenta, vinagre, além de outros pratos, nas diversas 

refeições do dia. Além do seu valor na alimentação, o abacate tem sido aproveitado para várias outras aplicações: da polpa obtêm-se óleos comerciais 

muito utilizados na indústria farmacêutica e de cosméticos; da semente produz-se uma tinta castanho-arroxeada, e outras partes da planta, tais como folhas, 

caroços, casca dos frutos e casca do tronco, têm sido utilizadas pela medicina popular. É a fruta que possui maior quantidade de proteína e é rico em  

vitaminas C e E, ácido fólico, e potássio. Contém também boa quantidade de ferro, magnésio e vitamina B6, além de beta-sistotinol (que pode ajudar a  

baixar o colesterol do sangue) e glutationa, um excelente antioxidante. Possui alta taxa de gordura, tornando-o muito rico em calorias, no entanto, a maior 

parte da gordura no abacate é a monoinsaturada, ou seja, a gordura saudável. É uma fruta excelente no combate de dores de cabeça, dores reumáticas, 



 

 

diarreias, excesso de uréia, insuficiência hepática, pele seca, ressecamento de cabelo, retenção da secreção biliar, verminoses e é um ótimo diurético. Seu 

tempo de colheita é de janeiro a dezembro, com ênfase em abril e maio. 

INGREDIENTES: 

- 1 abacate médio 

- 2 colheres    

(sobremesa) cacau em 

pó 70% 

- 8 quadradinhos 

(25g) chocolate 

meio amargo ou 

amargo 

- opcional - 1 colher 

de  

Receitinha 

do mês 

MOUSSE DE ABACATE 

Modo de preparo: 

- Bata todos os ingredientes no mixer ou 

liquidificador. 

- Deixe gelar na geladeira. 

- Faça raspas com o chocolate e sirva por cima 

da mousse. 



 

 

 

sopa de açúcar de coco 

ou demerara  



 

 

 



 

 

   INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

NOSSAS PREPARAÇÕES POSSUEM EM SUAS  

COMPOSIÇÕES GLÚTEN E LACTOSE, DOTADA  

DE CONSUMO CONTROLADO DE SÓDIO E 

GORDURAS MALÉFICAS A SAÚDE DAS 

CRIANÇAS. 

OS SUCOS OFERECIDOS SÃO DE 

FRUTA/POLPA DE FRUTA. 

Os sucos de fruta não substituem as porções de frutas. 



 

 

    INFORMAÇÕES ADICIONAIS 



 

 

OS CARDÁPIOS DESENVOLVIMENTOS PELA EQUIPE HS POSSUEM BASES  

TÉCNICAS PRESENTES NA “LEGISLAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE  

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR”, “GUIA ALIMENTAR BRASILEIRO” E NO “MANUAL DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA”. 

CARDÁPIOS ESCOLARES DEVEM SER ELABORADOS POR NUTRICIONISTAS  

HABILITADOS, DE MODO QUE SUPRA  DE 15 % À 20% DAS NECESSIDADES  

NUTRICIONAIS DIÁRIAS DOS ALUNOS EM  MEIO PERÍODO E DE 60% A 70% DOS 

ALUNOS EM PERÍODO INTEGRAL 

O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DEVE TER NO MÍNIMO 70% DE 

PRODUTOS BÁSICOS E 30% DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

 

BASE: LEGISLAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 



 

   

FONTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 



 

 

   VARIEDADES OFERECIDAS 

✔Cenoura ✔Tomate ✔CARNE VERMELHA  

✔Batata ✔Pepino ✔ FRANGO 

✔Batata doce ✔Milho (in natura) 

✔Beterraba ✔Agrião ✔PEIXE 

✔Chuchu ✔Alface lisa 

✔Ervilha ✔Alface americana ✔OVOS ✔Vagem ✔Rúcula 

✔Brócolis ✔Espinafre ✔  LEITE DESNATADO 

✔Abobrinha ✔Couve 



 

 

✔Mandioquinha ✔Acelga ✔IOGURTE  

✔Cebola 

✔Abóbora 

TODAS AS PREPARAÇÕES DESCRITAS 

COMO REFOGADAS APRESENTAM  
EM SUA COMPOSIÇÃO ALHO E CEBOLA. 

A ESCOLA NÃO UTILIZA TEMPEROS 

PRONTOS. 



 

 

Recomendações de Micronutrientes 

    

Faixa Etária  
   ZN 

(mg)** 

 CA 

(mg) 

Ferro 

(mg) 

MG 

(mg) 

Vt C 

(mg) 

Vt A 

(ug)*** 

7 – 11 meses 3 270 11 75 50 500 

1 – 3 anos 3 500 7 80 15 300 

4- 5 anos 5 800 10 130 25 400 

6- 10 anos 8 1300 8 240 45 600 

11- 15 anos 11 1300 13 360 70 800 

16- 18 anos 10 1300 13 385 70 800 

**     mg: porção por miligrama para cada individuo 

***  ug: porção por micrograma para cada individuo  

 

 

 



 

 

Recomendações de Macronutrientes  

Faixa Etária CHO (%) PNT (%) LIP (%) Fibras (g) 

7 – 11 meses 

45- 65 25-35 10-30 

  ** 

1 – 3 anos 3,8 

4- 5 anos  5,0 

  

6- 10 anos    5,4 

11- 15 anos 6,1 

16- 18 anos 6,4 

Informações Adicionais: 



 

 

 Para as preparações diárias da alimentação escolar, recomenda-se no máximo: - 400mg de sódio 
per capita, quando ofertada 1 refeição; - 600mg de sódio per capita, quando ofertada 2 

refeições; - 1.400 mg de sódio per capita, quando ofertadas 3 ou mais refeições. 

Ofertamos no mínimo, 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais diárias dos alunos 
beneficiados, durante sua permanência mínima de 7 (sete) horas em sala de aula. será  

correspondente a três vezes o valor previsto pelo FNDE para o ensino fundamental, por dia de 
atendimento. RESOLUÇÃO/FNDE/CD/Nº 38, DE 19 DE AGOSTO DE 2008. Programa Mais 

Educação. 

A oferta de doces e/ou preparações doces fica limitada a duas porções por semana, equivalente a 
110 kcal/porção.  

As bebidas oferecidas aos alunos, quando necessário, são adoçadas com mel (crianças a partir de 
2 anos - Crianças com até 2 anos de idade não tem suas bebidas adoçadas. ) ou açúcar 

demerara/mascavo.  
Resolução CFN n⁰ 465/2010 

Segundo a Resolução FNDE/CD n⁰ 38/2009 

Fonte de FNDE (programa Nacional de Alimentação Escolar). 

   


