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 Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo 

Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 
 CARDÁPIO I – COMUNITÁRIO PARA OS PAIS SUCO SOBREMESA PARA PRÉ:  

1 porção a mais de lanche 

 PRIMEIRA SEMANA    

SEG Pão de queijo (3 unidades por criança) Suco de laranja com 

acerola 

Banana (1 unidade por criança)  

TER Esfirra de frango com cenoura ralada (2 unid criança) Suco de morango   Melancia (1 ped por criança)  

QUA Pastel assado com recheio de carne (3 unidades por criança) Suco de maracujá Maçã (½ unidade por criança)  

QUI Bolo de laranja com aveia (2 ped por criança) (NOVO) Suco de uva Mamão (1 ped por criança) Com pouca cobertura 

 

SEX Mini pizza com massa integral , recheio de frango (2 unidades por criança)  Suco de abacaxi Melão (1 ped por criança) Recheio de presunto e queijo 

 SEGUNDA SEMANA     

SEG Pão de abóbora (acrescenta no preparo 1 xícara de abóbora cozida), acompanha 1 pote de manteiga 

(1 fatia por criança) 

Suco de morango Manga (1 ped por criança) Acompanha  1 pote de doce de 

leite  

TER Pão de batata com recheio de frango (2 unidades por criança) Suco de maracujá Morangos (4 unidades por 

criança) 

 

QUA Pastel assado de carne (2 unid peq por criança) Suco de uva Melão (1 fatia por criança) Iogurte (1 potinho por criança)  

QUI Bolo de fubá (2 pedaços por criança) Suco de abacaxi Laranja  (½ unidade por 

criança) 

Com pouca cobertura 

SEX Bolacha caseira (3 unidades por criança) Suco de laranja  Banana (1 unidade por criança)  

 TERCEIRA SEMANA     

SEG Pão de cenoura  acompanha c/ 1 pote de manteiga e 1 pote de geléia de frutas sem açúcar (1 fatia 

por criança)  

Suco de acerola Maçã (½ unidade por criança)  Acompanha 1 pote de doce de 

leite 

TER Pão de queijo (3 unidades por criança) Suco de maracujá Salada de frutas (1 potinho por 

criança) 

 

QUA Pastel assado com recheio de frango (3 unidades por criança) Suco de abacaxi  Mamão (1 ped por criança)   

QUI Bolo de cenoura (2 ped por criança) Suco de uva Melão (1 ped por criança) Com pouca cobertura 

SEX Esfirra assada de carne  (3 unidades por criança) Suco de morango Laranja  (½ unidade por 

criança) 

 

 QUARTA SEMANA     

SEG Pão integral com linhaça, acompanha 1 pote de manteiga (1 fatia por criança)  Suco de maracujá com 

maçã (acrescenta ½ 

unid)  (NOVO) 

Pêra  (½ unidade por criança) Acompanha 1 pote de doce de 

leite 

TER Pastel assado de frango (1 unid peq por criança)  Suco de abacaxi Banana (1 unidade por criança) Bauru assado (1 unid por 

criança) 

QUA Pão de batata com carne moída e brócolos moído (2 unidades por criança) Suco de uva Abacate (1 ped por criança)    

QUI Mini cupcake de cenoura sem leite (2 unidades por criança)  Suco de abacaxi Maçã (½ unidade por criança) Com pouca cobertura 

SEX Esfirra assada de carne (2 unid criança) Suco de morango  Salada de frutas (1 potinho por 

criança) 
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 CARDÁPIO II – COMUNITÁRIO PARA OS PAIS SUCO SOBREMESA PARA PRÉ:  

1 porção a mais de lanche 

 PRIMEIRA SEMANA    

SEG Pão caseiro de milho, acompanha um pote de manteiga (1 fatia por criança)  Suco de laranja   Maçã (½ unidade por criança) Acompanha 1 pote de doce de 

leite 

TER Crepe de frigideira com recheio de frango (2 unidades por criança) (NOVO) ou baguete de frango 

assado (1 unid por criança) 

Suco de maracujá Mamão (1 ped por criança) 

 

Com recheio presunto e queijo 

QUA Pão de queijo (3 unidades por criança) Suco de uva Salada  de frutas (1 potinho por 

criança) 

 

QUI Bolo de laranja (1 ped por criança) PRE: com pouca cobertura Suco de abacaxi  Banana (1 unid por criança) Com pouca cobertura  

SEX Mini pizza integral de carne moída (2 unidades por criança) Suco de morango   Melão (1 ped por criança) PRE: 

gelatina (1 potinho) 

 

 SEGUNDA SEMANA     

SEG Pão de cenoura  acompanha c/ 1 pote de manteiga e 1 pote de geléia de frutas sem açúcar (1 fatia 

por criança) 

Suco de uva Pera (½ unidade por criança) Acompanha 1 pote de doce de 

leite  

TER Pastel assado de carne (2 unid por criança) Suco de morango   Maçã (½ unidade por criança)  

QUA Pãozinho de mandioca com recheio de frango (2 unidades criança) (NOVO) Suco de maracujá Melancia (1 ped por criança)  

QUI Bolo de cenoura (2 unidades por criança)  Suco de laranja com 

acerola  

Banana (1 unidade por criança) Brownie de cacau (NOVO) 

SEX Esfirra assada de carne com brócolis moida (3 unidades por criança) Suco de abacaxi Mamão (1 ped por criança)   

 TERCEIRA SEMANA     

SEG Pão caseiro com 1 pote de requeijão ou manteiga (1 fatia por criança)  Suco de maracujá Melão ( 1 fatia por criança) Acompanha 1 pote de doce de 

leite 

TER Pastel assado de carne (3 unidades por criança) Suco de morango Banana (1 unidade por criança)  

QUA Pão de batata com recheio de frango (2 unid por criança) Suco de abacaxi Maçã (½ unidade por criança)  Gelatina (1 potinho por 

criança) 

QUI Bolo simples (1 ped por criança) Suco de laranja  Mamão (1 ped por criança) Com pouca cobertura 

SEX Croquete assado de carne com batata ( 2 unidades por criança) (NOVO) Suco de uva Melancia (1 ped por criança)  

 QUARTA SEMANA     

SEG Pão de abóbora (acrescenta no preparo 1 xícara de abóbora cozida), acompanha 1 pote de manteiga 

(1 fatia por criança)  

Suco de morango Pêra  (½ unidade por criança) Acompanha 1 pode de doce de 

leite 

TER Pão de queijo (3 unidades por criança) Suco de maracujá Banana (1 unidade por criança)  

QUA Esfirra assada de carne moída  (3 unidades por criança) Suco de uva Abacate (1 ped por criança)  

PRE: Sagu (1 potinho por 

criança) 

 

QUI Mini cupcake de cenoura sem leite (2 unidades por criança) ( NOVO) Suco de abacaxi Salada de frutas (1 potinho por 

criança 

Com pouca cobertura 

SEX Mini pizza integral de carne frango (2 unidades por criança) Suco de laranja   Maçã (½ unidade por criança) Recheio de presunto e queijo  
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 CARDÁPIO III – COMUNITÁRIO PARA OS PAIS  SUCO SOBREMESA PARA PRÉ:  

1 porção a mais de lanche 

 PRIMEIRA SEMANA    

SEG Pão de cenoura  acompanha c/ 1 pote de manteiga e 1 pote de geléia de frutas sem açúcar (1 fatia 

por criança) 

Suco de maracujá com 

maçã (acrescenta ½ 

unid) (NOVO)  

Melão (1 fatia por criança) Acompanha 1 pote de doce de 

leite  

TER Pastel assado de carne (2 unidades por criança) Suco de abacaxi Melancia (1 ped por criança)  

QUA Pão de queijo (2 unidades por criança) Suco de uva Banana (1 unidade por criança)  

QUI Bolo de cenoura sem cobertura (2 ped por criança) Suco de morango Laranja (½ unid por criança) Com cobertura 

SEX Mini pizza com massa integral , recheio de frango (2 unidades por criança)  Suco de acerola  Maçã (½ unidade por criança)  

 SEGUNDA SEMANA     

SEG Mini pão francês com carne moída ( 1 unid criança) Suco de uva Morango (4 unidades por 

criança) 

 

TER Esfirra de frango com cenoura ralada (2 unid criança) Suco de maracujá com 

maçã (acrescenta ½ 

unid) (NOVO) 

Batata doce assada em rodelas 

(2 rodelas por criança) 

Batata doce em rodelas 

QUA Pão de batata com carne moída e brócolis ralado (2 unid por criança) Suco de acerola Melão (1 fatia por criança) Sagu (1 potinho por criança) 

QUI Bolo de milho (2 pedaço por criança) Suco de laranja  Melancia (1 fatia por criança)  

SEX Croquete de carne moída (NOVO) ( 3unidade por criança) Suco de abacaxi Banana (1 unidade por criança)  

 TERCEIRA SEMANA     

SEG Pão integral com linhaça, acompanha 1 pote de manteiga (1 fatia por criança) Suco de morango Maçã (½ unidade por criança) Acompanha 1 pote de doce de 

leite  

TER Mini pizza de frango (2 unidades por criança) Suco de maracujá Salada de frutas (1 potinho por 

criança) 

 

QUA Crepe com pouco recheio de carne moída (2 unid por criança) ou baguete de frango (2 unidades) Suco de uva Manga (1 ped por criança) Recheio de presunto e queijo 

QUI Bolacha caseira (2 unidades por criança) Suco de abacaxi Melancia (1 ped por criança)  

SEX Pastel assado de frango com cenoura ralada (2 unidades por criança) Suco de laranja  Maçã (½ unidade por criança) Sagu (1 potinho por criança) 

 QUARTA SEMANA     

SEG Pão de abóbora (acrescenta no preparo 1 xícara de abóbora cozida), acompanha 1 pote de manteiga 

(1 fatia por criança) 

Suco de uva Mamão (1 ped por criança) 1 pote de doce de leite 

TER Esfirra assada de carne (2 unidades por criança) Suco de morango   Banana (1 unid por criança)  

QUA Pão de queijo (2 unidades por criança) Suco de maracujá Laranja (½ unidade por 

criança) 

 

QUI Cuca com frutas ou de aveia com iogurte (1 fatia por criança) Suco de laranja com 

acerola  

Manga (1 ped por criança) Cuca de doce de leite  

SEX Baguete de carne moída (2 unid por criança)  Suco de abacaxi Maçã (½ unidade por criança)  


