
Prefeitura Municipal de Reserva, Paraná 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 
 Cardápio Merenda Escolar MAIO 2022  

Centros Municipais de Educação Infantil 

Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
de alimentos. Consistência: bebês de 6 a 7 meses (bem amassados na forma de papa), 8 a 12 meses (levemente cortados e amassados), 12 a 24 meses 
(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

 

LANCHE DA MANHÃ ESCOLA E CMEI 
OBSERVAÇÃO: Para os bebês menores de 1 ano a papa dever ser amassada e os alimentos separados conforme orientado na capacitação, 
alguns alimentos que não podem ser amassados devem ser substituídos como, por exemplo, alface por chuchu. Não servir pernil suíno, 

somente frango e carne vermelha. 
 

FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão 

conforme maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

02/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e couve 

manteiga refogada 

05/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

06/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de alface 

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

brócolis e cenoura cozidos  

09/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

12/09: 

Polenta, carne moída, couve 

manteiga refogada e salada 

de acelga 

13/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

salada de tomate e alface 

14/09: 

Sopa de arroz com 

cenoura, abobrinha, 

repolho e pedaços de 

posta bovina 

15/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno e 

salada de acelga 

16/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura 

19/09 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

20/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

brócolis, salada de alface 

 

21/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada 

de acelga  

 

22/09: 

Arroz, feijão, peito de 

frango, beterraba salada 

de alface 

23/09: 

Sopa de feijão com pedaços 

de peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

26/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 

27/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

beterraba e salada de alface 

 

28/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura  

- papa os menores de 2 

anos, arroz ao invés de 

farinha 

29/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno, 

salada de alface e tomate 

30/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 
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Centros Municipais de Educação Infantil 

Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
de alimentos. Consistência: bebês de 6 a 7 meses (bem amassados na forma de papa), 8 a 12 meses (levemente cortados e amassados), 12 a 24 meses 
(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

 
LANCHE DA TARDE 

FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão conforme 

maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de 

alface 

02/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

05/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

 

06/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 3 anos: 

arroz, carne moída, beterraba 

e brócolis  

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Mingau de aveia   

- para os menores de 1 

ano: papa de batatinha, 

frango, cenoura e 

abobrinha amassados 

09/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

12/09: 

Sopa de arroz com cenoura, 

abobrinha, repolho e 

pedaços de posta bovina 

 

13/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 2 anos: 

arroz, feijão, frango e 

beterraba 

14/09: 

Polenta, carne moída, 

couve manteiga refogada e 

salada de acelga 

15/09: 

Biscoito, iogurte e fruta 

- para os menores de 3 

anos: risotinho com 

frango, cenoura e brócolis 

16/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada de 

acelga  

- para os menores de 1 ano 

servir o virado bem cremoso 

19/09 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura e 

 

20/09: 

Sopa de feijão com pedaços de 

peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

 

21/09: 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

 

22/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 2 

anos: risotinho com 

frango, cenoura e brócolis 

23/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura e limonada 

-para os menores de 2 

anos: arroz, peito de frango, 

couve-flor e cenoura 

26/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 

27/09: 

Canjica 

 

- para os menores de 3 anos: 

Risotinho, com carne moída, 

beterraba e brócolis 

28/09: 

Sanduíche de pão integral 

com carne moída, cenoura 

e alface 

29/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 3 

anos macarrão cabelo de 

anjo, frango, chuchu e 

cenoura 

30/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 
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Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
de alimentos. Consistência: bebês de 6 a 7 meses (bem amassados na forma de papa), 8 a 12 meses (levemente cortados e amassados), 12 a 24 meses 
(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

 

CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA ENTRADA À TARDE Nível IV E V 

Segundas-feiras Terças-feiras Quartas-feiras  Quintas-feiras  Sextas-feiras 

Biscoito Maria com 

iogurte 

Pão integral com doce de 

leite e chá 

Biscoito rosquinha com 

leite 

Cereal matinal com leite 

e banana  

Pão caseiro ou pão 

bisnaguinha com doce de 

frutas e chá 

LANCHE DA MANHÃ 
FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão 

conforme maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

02/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e couve 

manteiga refogada 

05/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

06/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de alface 

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

brócolis e cenoura cozidos  

09/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

12/09: 

Polenta, carne moída, couve 

manteiga refogada e salada 

de acelga 

13/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

salada de tomate e alface 

14/09: 

Sopa de arroz com 

cenoura, abobrinha, 

repolho e pedaços de 

posta bovina 

15/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno e 

salada de acelga 

16/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura 

19/09 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

20/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

brócolis, salada de alface 

 

21/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada 

de acelga  

 

22/09: 

Arroz, feijão, peito de 

frango, beterraba salada 

de alface 

23/09: 

Sopa de feijão com pedaços 

de peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

26/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 

27/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

beterraba e salada de alface 

 

28/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura  

29/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno, 

salada de alface e tomate 

30/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 
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Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
de alimentos. Consistência: bebês de 6 a 7 meses (bem amassados na forma de papa), 8 a 12 meses (levemente cortados e amassados), 12 a 24 meses 
(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

 
LANCHE DA TARDE 

FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão conforme 

maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

02/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e couve 

manteiga refogada + canjica 

05/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

06/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de alface 

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

brócolis e cenoura cozidos  

09/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

12/09: 

Polenta, carne moída, couve 

manteiga refogada e salada 

de acelga 

13/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

salada de tomate e alface 

14/09: 

Sopa de arroz com 

cenoura, abobrinha, 

repolho e pedaços de 

posta bovina 

15/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno e 

salada de acelga 

16/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura + canjica 

19/09 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

20/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

brócolis, salada de alface 

 

21/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada 

de acelga  

 

22/09: 

Arroz, feijão, peito de 

frango, beterraba salada 

de alface 

23/09: 

Sopa de feijão com pedaços 

de peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

26/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 

27/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

beterraba e salada de alface 

 

28/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura  

29/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno, 

salada de alface e tomate 

30/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 

+ sagu 

 



Prefeitura Municipal de Reserva, Paraná 
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Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
de alimentos. Consistência: bebês de 6 a 7 meses (bem amassados na forma de papa), 8 a 12 meses (levemente cortados e amassados), 12 a 24 meses 
(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

 

CAFÉ DA MANHÃ Nível III 

Segundas-feiras Terças-feiras Quartas-feiras  Quintas-feiras  Sextas-feiras 

Biscoito Maria com 

iogurte 

Pão integral com doce de 

leite e chá 

Biscoito rosquinha com 

leite 

Cereal matinal com leite 

e banana  

Pão caseiro ou pão 

bisnaguinha com doce de 

frutas e chá 

 
 

CAFÉ DA MANHÃ Nível I (maiores de 1) ano e II 

Segundas-feiras Terças-feiras Quartas-feiras  Quintas-feiras  Sextas-feiras 

Mamadeira* e/ou 

Mingau de aveia com 

maçã cozida 

Mamadeira e/ou 

Bolo de banana e aveia com 

leite 

Mamadeira e/ou 

Bolo de fubá e aveia 

sem açúcar e leite 

Mamadeira e/ou 

Cereal matinal sem 

açúcar com leite e 

banana 

Mamadeira e/ou 

Pão caseiro com queijo e 

leite 

 
 

CAFÉ DA MANHÃ Nível I (menores de 1 ano) 

Segundas-feiras Terças-feiras Quartas-feiras  Quintas-feiras  Sextas-feiras 

Mamadeira* e/ou 

Papa de melão 

Mamadeira e/ou 

Papa de maçã 

Mamadeira e/ou 

Papa de banana 

Mamadeira e/ou 

Papa de mamão 

Mamadeira e/ou 

Papa de maçã 

*O aleitamento materno deve ser incentivado, quando a criança utilizar mamadeira/copinho, deve ser oferecida a fórmula infantil ou leite 
de vaca prescritos pelo médico ou nutricionista. 
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Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
de alimentos. Consistência: bebês de 6 a 7 meses (bem amassados na forma de papa), 8 a 12 meses (levemente cortados e amassados), 12 a 24 meses 
(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

 

 
LANCHE DA MANHÃ 

OBSERVAÇÃO: Para os bebês menores de 1 ano a papa dever ser amassada e os alimentos separados conforme orientado na capacitação, 

alguns alimentos que não podem ser amassados devem ser substituídos como, por exemplo, alface por chuchu. Não servir pernil suíno, 
somente frango e carne vermelha. 

 
 
FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão 

conforme maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

02/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e couve 

manteiga refogada 

05/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

06/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de alface 

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

brócolis e cenoura cozidos  

09/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

12/09: 

Polenta, carne moída, couve 

manteiga refogada e salada 

de acelga 

13/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

salada de tomate e alface 

14/09: 

Sopa de arroz com 

cenoura, abobrinha, 

repolho e pedaços de 

posta bovina 

15/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno e 

salada de acelga 

16/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura 

19/09 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

20/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

brócolis, salada de alface 

 

21/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada 

de acelga  

 

22/09: 

Arroz, feijão, peito de 

frango, beterraba salada 

de alface 

23/09: 

Sopa de feijão com pedaços 

de peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

26/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 

27/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

beterraba e salada de alface 

 

28/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura  

29/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno, 

salada de alface e tomate 

30/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 
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(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
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LANCHE DA TARDE 

FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão conforme 

maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de 

alface 

02/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

05/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

 

06/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 3 anos: 

arroz, carne moída, beterraba 

e brócolis  

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Mingau de aveia   

- para os menores de 1 

ano: papa de batatinha, 

frango, cenoura e 

abobrinha amassados 

09/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

12/09: 

Sopa de arroz com cenoura, 

abobrinha, repolho e 

pedaços de posta bovina 

 

13/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 2 anos: 

arroz, feijão, frango e 

beterraba 

14/09: 

Polenta, carne moída, 

couve manteiga refogada e 

salada de acelga 

15/09: 

Biscoito, iogurte e fruta 

- para os menores de 3 

anos: risotinho com 

frango, cenoura e brócolis 

16/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada de 

acelga  

- para os menores de 1 ano 

servir o virado bem cremoso 

19/09 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura e 

 

20/09: 

Sopa de feijão com pedaços de 

peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

 

21/09: 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

 

22/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 2 

anos: risotinho com 

frango, cenoura e brócolis 

23/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura e limonada 

-para os menores de 2 

anos: arroz, peito de frango, 

couve-flor e cenoura 

26/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 

27/09: 

Canjica 

 

- para os menores de 3 anos: 

Risotinho, com carne moída, 

beterraba e brócolis 

28/09: 

Sanduíche de pão integral 

com carne moída, cenoura 

e alface 

29/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 3 

anos macarrão cabelo de 

anjo, frango, chuchu e 

cenoura 

30/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 
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Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
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achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

 

CAFÉ DA MANHÃ Nível III e IV 

Segundas-feiras Terças-feiras Quartas-feiras  Quintas-feiras  Sextas-feiras 

Biscoito Maria com 

iogurte 

Pão integral com doce de 

leite e chá 

Biscoito rosquinha com 

leite 

Cereal matinal com leite 

e banana  

Pão caseiro ou pão 

bisnaguinha com doce de 

frutas e chá 

 
 

CAFÉ DA MANHÃ Nível I (maiores de 1) ano e II 

Segundas-feiras Terças-feiras Quartas-feiras  Quintas-feiras  Sextas-feiras 

Mamadeira* e/ou 

Mingau de aveia com 

maçã cozida 

Mamadeira e/ou 

Bolo de banana e aveia com 

leite 

Mamadeira e/ou 

Bolo de fubá e aveia 

sem açúcar e leite 

Mamadeira e/ou 

Cereal matinal sem 

açúcar com leite e 

banana 

Mamadeira e/ou 

Pão caseiro com queijo e 

leite 

 
 

CAFÉ DA MANHÃ Nível I (menores de 1 ano) 

Segundas-feiras Terças-feiras Quartas-feiras  Quintas-feiras  Sextas-feiras 

Mamadeira* e/ou 

Papa de melão 

Mamadeira e/ou 

Papa de maçã 

Mamadeira e/ou 

Papa de banana 

Mamadeira e/ou 

Papa de mamão 

Mamadeira e/ou 

Papa de maçã 

*O aleitamento materno deve ser incentivado, quando a criança utilizar mamadeira/copinho, deve ser oferecida a fórmula infantil ou leite 
de vaca prescritos pelo médico ou nutricionista. 
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Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
de alimentos. Consistência: bebês de 6 a 7 meses (bem amassados na forma de papa), 8 a 12 meses (levemente cortados e amassados), 12 a 24 meses 
(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

 

 
LANCHE DA MANHÃ 

OBSERVAÇÃO: Para os bebês menores de 1 ano a papa dever ser amassada e os alimentos separados conforme orientado na capacitação, 

alguns alimentos que não podem ser amassados devem ser substituídos como, por exemplo, alface por chuchu. Não servir pernil suíno, 
somente frango e carne vermelha. 

 
 
FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão 

conforme maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

02/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e couve 

manteiga refogada 

05/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

06/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de alface 

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

brócolis e cenoura cozidos  

09/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

12/09: 

Polenta, carne moída, couve 

manteiga refogada e salada 

de acelga 

13/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

salada de tomate e alface 

14/09: 

Sopa de arroz com 

cenoura, abobrinha, 

repolho e pedaços de 

posta bovina 

15/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno e 

salada de acelga 

16/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura 

19/09 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

20/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

brócolis, salada de alface 

 

21/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada 

de acelga  

 

22/09: 

Arroz, feijão, peito de 

frango, beterraba salada 

de alface 

23/09: 

Sopa de feijão com pedaços 

de peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

26/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 

27/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

beterraba e salada de alface 

 

28/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura  

29/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno, 

salada de alface e tomate 

30/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 
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LANCHE DA TARDE 

FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão conforme 

maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de 

alface 

02/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

05/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

 

06/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 3 anos: 

arroz, carne moída, beterraba 

e brócolis  

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Mingau de aveia   

- para os menores de 1 

ano: papa de batatinha, 

frango, cenoura e 

abobrinha amassados 

09/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

12/09: 

Sopa de arroz com cenoura, 

abobrinha, repolho e 

pedaços de posta bovina 

 

13/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 2 anos: 

arroz, feijão, frango e 

beterraba 

14/09: 

Polenta, carne moída, 

couve manteiga refogada e 

salada de acelga 

15/09: 

Biscoito, iogurte e fruta 

- para os menores de 3 

anos: risotinho com 

frango, cenoura e brócolis 

16/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada de 

acelga  

- para os menores de 1 ano 

servir o virado bem cremoso 

19/09 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura e 

 

20/09: 

Sopa de feijão com pedaços de 

peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

 

21/09: 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

 

22/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 2 

anos: risotinho com 

frango, cenoura e brócolis 

23/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura e limonada 

-para os menores de 2 

anos: arroz, peito de frango, 

couve-flor e cenoura 

26/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 

27/09: 

Canjica 

 

- para os menores de 3 anos: 

Risotinho, com carne moída, 

beterraba e brócolis 

28/09: 

Sanduíche de pão integral 

com carne moída, cenoura 

e alface 

29/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

- para os menores de 3 

anos macarrão cabelo de 

anjo, frango, chuchu e 

cenoura 

30/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 

 

 



Prefeitura Municipal de Reserva, Paraná 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 
 Cardápio Merenda Escolar MAIO 2022  

Centros Municipais de Educação Infantil 

Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, grau de maturação dos perecíveis e data de validade de modo a evitar desperdício 
de alimentos. Consistência: bebês de 6 a 7 meses (bem amassados na forma de papa), 8 a 12 meses (levemente cortados e amassados), 12 a 24 meses 
(levemente cortados), conforme aceitação e desenvolvimento da dentição da criança. Alimentos proibidos para menores de 3 anos: biscoitos, sucos, 
achocolatado, preparações com açúcar, iogurte e embutidos. Ovo e glúten conforme orientação individual. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini – Nutricionista CRN-
8 5613 – RT Merenda Escolar Município de Reserva, PR. 

 
 

     

LANCHE DA MANHÃ 
FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão 

conforme maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

02/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e couve 

manteiga refogada 

05/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

06/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de alface 

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

brócolis e cenoura cozidos  

09/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

12/09: 

Polenta, carne moída, couve 

manteiga refogada e salada 

de acelga 

13/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

salada de tomate e alface 

14/09: 

Sopa de arroz com 

cenoura, abobrinha, 

repolho e pedaços de 

posta bovina 

15/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno e 

salada de acelga 

16/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura 

19/09 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

20/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

brócolis, salada de alface 

 

21/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada 

de acelga 

 

22/09: 

Arroz, feijão, peito de 

frango, beterraba salada 

de alface 

23/09: 

Sopa de feijão com pedaços 

de peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

26/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 

27/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

beterraba e salada de alface 

 

28/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura  

29/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno, 

salada de alface e tomate 

30/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 
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LANCHE DA TARDE 

FRUTAS: devem ser servidas logo após o lanche (banana, maçã, laranja, melancia, morango, abacaxi, mamão e melão conforme 

maturação) 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de 

alface 

02/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

05/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

 

06/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

 

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Mingau de aveia  

09/09: 

Polenta, carne moída em 

molho e salada de repolho 

12/09: 

Sopa de arroz com cenoura, 

abobrinha, repolho e 

pedaços de posta bovina 

 

13/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

14/09: 

Polenta, carne moída, 

couve manteiga refogada e 

salada de acelga 

15/09: 

Biscoito, iogurte e fruta 

16/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada de 

acelga  

19/09 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura e 

 

20/09: 

Sopa de feijão com pedaços de 

peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

 

21/09: 

Polenta, carne moída e 

salada de repolho 

 

 

22/09: 

Cereal com leite e fruta 

23/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura e limonada 

26/09: 

Quirera com pedaços de 

frango, cenoura e abobrinha 

27/09: 

Canjica 

 

28/09: 

Sanduíche de pão integral 

OU pão bisnaguinha com 

carne moída, cenoura e 

alface 

29/09: 

Cereal com leite e fruta 

 

 

30/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga 
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LANCHE DA MANHÃ E DA TARDE 
Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira  Quinta-feira  Sexta-feira 

 01/09: 

Macarrão, posta bovina, 

salada de alface e repolho 

02/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e couve 

manteiga refogada 

05/09: 

Polenta, linguiça de frango 

assada ou em molho e 

salada de repolho 

06/09: 

Arroz, feijão, carne moída, 

couve-flor e salada de alface + 

banana 

07/09: 

Feriado 

08/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

brócolis e cenoura cozidos 

+ maçã 

09/09: 

Macarrão, peito de frango, 

beterraba e salada de alface 

12/09: 

Polenta, carne moída, couve 

manteiga refogada e salada 

de acelga + laranja 

13/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

salada de tomate e alface 

14/09: 

Sopa de arroz com 

cenoura, abobrinha, 

repolho e pedaços de 

posta bovina 

15/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno e 

salada de acelga +maçã 

16/09: 

Quirera com pedaços de 

peito de frango e repolho e 

cenoura + canjica 

19/09 

Polenta, linguiça de frango 

assada ou em molho e  

salada de repolho 

 

20/09: 

Arroz, feijão, peito de frango, 

brócolis, salada de alface + 

banana 

 

21/09: 

Virado de feijão, carne 

moída, couve-flor, salada 

de acelga  

 

22/09: 

Arroz, feijão, peito de 

frango, beterraba salada 

de alface +maçã 

23/09: 

Sopa de feijão com pedaços 

de peito de frango, cenoura, 

abobrinha e repolho 

26/09: 

Polenta, carne moída, 

cabotia cozida e salada de 

acelga  

27/09: 

Arroz, feijão, posta bovina, 

beterraba e salada de alface 

+abacaxi 

28/09: 

Farofa, peito de frango, 

repolho, couve-flor e 

cenoura  

29/09: 

Arroz, feijão, pernil suíno, 

salada de alface e tomate 

+ laranja 

30/09: 

Biscoito, leite com 

achocolatado e fruta 

 
 

 
Médias semanais 20% GET 

Dias 
Kcal 

PTN 
 (g) 

CHO 
 (g) 

LIP 
 (g) 

01 a 09/09 328,25 13,87 54,97 8,87 

12 a 16/09 340,44 13,30 59,41 8,48 

19 a 23/09 333,75 14,57 46,19 6,43 

26 a 30/09 314,29 14,57 46,56 6,58 



 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Observação: O cardápio pode sofrer alterações devido à falta de algum item, 
validade de modo a evitar desperdício de alimentos. Elaboração: Sílvia Letícia Marcarini
Reserva, PR. 

 
 

Segundas-feiras Terças-feiras 
Rosquinha de coco ou 
chocolate com chá 

Cereal matinal com leite

Segunda-feira Terça-feira  
 

05/09: 
Polenta, linguiça de frango 
assada ou em molho e 
salada de repolho 

06/09: 
Arroz, feijão, carne moída, 
couve-flor e salada de alface
banana 

12/09: 
Polenta, carne moída, couve 
manteiga refogada e salada 
de acelga + laranja 

13/09: 
Arroz, feijão, peito de frango
salada de tomate e alface

19/09 
Polenta, linguiça de frango 
assada ou em molhoe  
salada de repolho 
 

20/09: 
Arroz, feijão, peito de frango
brócolis, salada de alface
banana 
 

26/09: 
Polenta, carne moída, 
cabotia cozida e salada de 
acelga 

27/09: 
Arroz, feijão, posta bovina
beterraba e salada de alface
+abacaxi 
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DESJEJUM 
Quartas-feiras  Quintas-feiras  

Cereal matinal com leite Biscoito maisena com leite  Pão caseiro/fatiado integral
com doce de leite/doce de 
frutas e chá  

LANCHE DA MANHÃ E DA TARDE 
Quarta-feira  Quinta-feira  

01/09: 
Macarrão, posta bovina
salada de alface e repolho

carne moída, 
e salada de alface + 

07/09: 
Feriado 

08/09: 
Arroz, feijão, posta bovina
brócolis e cenoura cozidos
+ maçã 

, peito de frango, 
salada de tomate e alface 

14/09: 
Sopa de arroz com 
cenoura, abobrinha, 
repolho e pedaços de 
posta bovina 

15/09: 
Arroz, feijão, pernil suíno
salada de acelga +maçã

, peito de frango, 
brócolis, salada de alface + 

21/09: 
Virado de feijão, carne 
moída, couve-flor, salada 
de acelga  
 

22/09: 
Arroz, feijão, peito de 
frango, beterraba salada 
de alface +maçã 

, posta bovina, 
beterraba e salada de alface 

28/09: 
Farofa, peito de frango, 
repolho, couve-flor e 
cenoura  

29/09: 
Arroz, feijão, pernil suíno,
salada de alface e tomate
laranja 

grau de maturação dos perecíveis e data de 
-8 5613 – RT Merenda Escolar Município de 

Sextas-feiras 
/fatiado integral 

/doce de 
Biscoito salgado e leite com 
achocolatado  

Sexta-feira 

, posta bovina, 
e repolho 

02/09: 
Quirera com pedaços de 
peito de frango e couve 
manteiga refogada 

, posta bovina, 
e cenoura cozidos 

09/09: 
Macarrão, peito de frango, 
beterraba e salada de alface 

pernil suíno e 
+maçã 

16/09: 
Quirera com pedaços de 
peito de frango e repolho e 
cenoura + canjica 

, peito de 
salada 

23/09: 
Sopa de feijão com pedaços 
de peito de frango, cenoura, 
abobrinha e repolho 

pernil suíno, 
salada de alface e tomate+ 

30/09: 
Biscoito, leite com 
achocolatado e fruta 

Médias semanais 20% GET 
Dias 

Kcal 
PTN 
 (g) 

CHO 
 (g) 

LIP 
 (g) 

01 a 09/09 328,25 13,87 54,97 8,87 
12 a 16/09 340,44 13,30 59,41 8,48 
19 a 23/09 333,75 14,57 46,19 6,43 
26 a 30/09 314,29 14,57 46,56 6,58 


