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Semana 22/2021 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

31/05/2021 01/06/2021 02/06/2021 02/06/2021 04/0/2021 

Reforço da Manhã Fruta da época a 
Bolacha tipo Maria 

(1,7,6,11,12) 
Fruta da época a  Fruta da época a 

Almoço 

Canja de galinha (1,11) Sopa de feijão verde Creme de cenoura  Sopa de alho francês 

Hamburguer´s grelhados 
com arroz de cenoura e 

salada  

Cachorro – Salsicha no 
pão com batatas fritas e 

sumo  

Peixe assado no forno 
com arroz branco e 

salada 
FERIADO 

Salada de Feijão frade 
com atum  

Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a  Fruta da época a 

Lanche 

Leite simples (7) ou 
achocolatado (7) 

Iogurte natural ou de 
aromas (7) 

Puré de banana com 
laranja 

 
Iogurte com fruta da 

época a 

Pão com manteiga (1,7) Pão com fiambre (1,7,12) Pão com manteiga (1,7)  Pão com marmelada (12) 
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Semana 23/2021 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 

Reforço da Manhã Fruta da época a 
Bolacha tipo Maria 

(1,7,6,11,12) 
Fruta da época a  Fruta da época a 

Almoço 

Canja de galinha (1,11) Sopa juliana Sopa de feijão verde  Sopa de agrião 

Frango guizado com 
massa e salada  

Caldeirada de lulas  
com batata e salada   

Cuscus com bifes de 
perú grelhados e 

salada    
FERIADO  

Salada russa 
temperada com azeite 

e filetes de peixe panga   

Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a  Fruta da época a 

Lanche 

Leite simples (7) ou 
achocolatado (7) 

Iogurte natural ou de 
aromas (7) 

Puré de banana com 
laranja 

 
Iogurte com fruta da 

época a 

Pão com manteiga (1,7) Pão com fiambre (1,7,12) Pão com manteiga (1,7)  
Pão com marmelada 

(12) 
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Semana 24/2021 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 

Reforço da Manhã Fruta da época a 
Bolacha tipo Maria 

(1,7,6,11,12) 
Fruta da época a 

Bolacha tipo Maria 
(1,7,6,11,12) 

Fruta da época a 

Almoço 

Canja de galinha (1,11) Sopa de feijão Creme de abóbora Sopa de espinafres Caldo verde 

Ovos mexidos com 
salsicha, arroz branco e 

salada   

Jardineira de vitela 
com batata  e salada  

Massada de peixe e 
salada   

Almondegas com puré 
de Batata e salada   

Lasanha vegetariana   

Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a 

Lanche 

Leite simples (7) ou 
achocolatado (7) 

Iogurte natural ou de 
aromas (7) 

Puré de banana com 
laranja 

Leite simples (7) 
Iogurte com fruta da 

época a 

Pão com manteiga (1,7) Pão com fiambre (1,7,12) Pão com manteiga (1,7) Pão com queijo (1,7) 
Pão com marmelada 

(12) 
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Semana 25/2021 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 

Reforço da Manhã Fruta da época a 
Bolacha tipo Maria 

(1,7,6,11,12) 
Fruta da época a 

Bolacha tipo Maria 
(1,7,6,11,12) 

Fruta da época a 

Almoço 

Canja de galinha (1,11) Sopa de feijão verde Sopa de alho francês Creme de ervilhas Sopa Juliana  

Bifes de perú grelhados 
com esparguette e 

salada   

Salada de feijão frade 
com atum e salada 

Nugguet´s de franfo 
com arroz de ervilhas e 

salada  

Peixe cozido com 
batata e legumes  

Arroz à valenciana e 
salada  

Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a Maçã assada 

Lanche 

Leite simples (7) ou 
achocolatado (7) 

Iogurte natural ou de 
aromas (7) 

Puré de banana com 
laranja 

Leite simples (7) 
Iogurte com fruta da 

época a 

Pão com manteiga (1,7) Pão com fiambre (1,7,12) Pão com manteiga (1,7) Pão com queijo (1,7) 
Pão com marmelada 

(12) 
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Semana 26/2021 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

28/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 1/07/2021 2/07/2021 

Reforço da Manhã Fruta da época a 
Bolacha tipo Maria 

(1,7,6,11,12) 
Fruta da época a 

Bolacha tipo Maria 
(1,7,6,11,12) 

Fruta da época a 

Almoço 

Canja de galinha (1,11) Sopa de feijão verde Sopa de alho francês Creme de ervilhas Sopa Juliana  

Frango assado com 
babata no forno e 

salada  
Arroz de atum e salada  

Lombo assado com 
massa e salada   

Douradinhos de peixe 
com atrroz branco   

Meia desfeita de 
Bacalhau e salada   

Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a Fruta da época a Maçã assada 

Lanche 

Leite simples (7) ou 
achocolatado (7) 

Iogurte natural ou de 
aromas (7) 

Puré de banana com 
laranja 

Leite simples (7) 
Iogurte com fruta da 

época a 

Pão com manteiga (1,7) Pão com fiambre (1,7,12) Pão com manteiga (1,7) Pão com queijo (1,7) 
Pão com marmelada 

(12) 
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a Fruta da época: amora, ananás, banana, clementina, framboesa, kiwi, laranja, maçã, pera, tangerina.  

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1 – A ementa poderá ser ajustada individualmente caso a criança sofra de alguma alergia ou intolerância alimentar. 

2 - Por motivos imprevistos a ementa fixada poderá sofrer alterações. 

 


