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TELEFONE: (67)3437-3800 

 
 

 

 

DIA CRIANÇA LANCHE 

14/05 Aley Torta salgada / Suco natural/1 fatia de melancia por criança. 

15/05 Angelo Bolo de cenoura/ Suco Natural/ 1 laranja por criança.  

16/05 Ariane Sanduiche natural / Suco natural/ 1 fatia de mamão por criança. 

17/05 Augusto Mini pizza / Suco natural/ ½ pera por criança. 

20/05 Bruna Pão caseiro com requeijão / Suco natural//½ maçã por criança. 

21/05 Dana Salgado assado / Suco natural/ 1 laranja por criança. 

22/05 Enzo Gabriel Mixto frio / Suco natural/ 1 fatia de melão por criança.  

23/05 Eugênio Croissant salgado / Suco natural/1 fatia de melancia por criança. 

24/05 Giovanna Mini Hambúrguer / Suco natural/ ½ pera por criança. 

27/05 Isadora Pão de queijo / Suco natural/ ½ pera por criança. 

28/05 João Gabriel Enroladinho / Suco natural/1fatia de abacaxi (pérola) por criança. 

29/05 João Vicente Empadas / Suco natural / ½ maçã por criança. 

30/05 José Eugenio Salgado assado / Suco natural/ morangos. 

31/05 Kamil Bisnaguinha com requeijão/ Suco natural/ 1 banana por criança. 

03/06 Kauan Bolo de Chocolate/Suco Natural/1  fatia de abacaxi por criança. 

04/06 Lucas Gabriel Mini Hambúrguer / Suco natural/ ½ pera por criança. 

05/06 Marcos Croissant salgado / Suco natural/ ½ maçã por criança 

06/06 Maria Luiza Salgado assado / Suco natural/ uvas. 

07/06 Mariana Pão de queijo / Suco natural/ uvas.  

10/06 Pedro Sanduíche natural / Suco natural/ ½ maçã por criança. 

11/06 Sara Torta salgada/ Suco natural/1 laranja por criança. 

12/06 Vinícius Empadas / Suco natural / ½ maçã por criança. 

13/06 Yasmin Croissant salgado / Suco natural/ 1 gelatina por criança. 

14/06 Zaine Salgado assado / Suco natural/ 1 fatia de melão por criança. 

              24 CRIANÇAS      

 

 
Quantidade 

 
Salgados Pequenos: 04 por criança. 
     Grande: 02 por criança. 
Suco: 06 litros. 
Achocolatado: 06 litros 
Bolo: 02 pedaços por criança. 
Pão caseiro: 02 pedaços por criança. 

 

OBS: Solicitamos aos pais ou responsáveis que dê preferência ao suco natural. 
Cuidado com frutas verdes ou muito maduras, pois as crianças não comem. 

Por favor, no dia em que o cardápio for laranja, trazê-las descascadas. 
 

Obs: caso a criança não compareça nesse dia, o responsável deverá mandar o 
lanche. 

 O cardápio deve ser respeitado. 
 Trazer copos descartáveis e guardanapos 
  Pratinhos e colheres descartáveis quando necessários. 

 
 

TIA GRACIELE 
 

4º ANO A 


