




Fruta da 
estação:

Bebida: Refresco 

Natural (opções 

ao final do 

cardápio)

Alimento:

Repetir o lanche 

de segunda

Fruta da
estação:

Bebida: Refresco

Natural (opções

ao final do

cardápio)

Alimento:

Lanche Especial

que você vai 

escolher (temos 

5 opções)

Fruta da estação:

Bebida: Bebida 

Lactea (opções 

ao final do 

cardápio)

Alimento:

Bolacha maisena 

ou

Bisnaguinha com 

geléia sem 

açúcar ou creme 

de ricota + 1 fatia 

de queijo branco

Segunda Terça Quarta Sexta

CARDÁPIO

Fruta da estação:

Bebida: Bebida 

Lactea (opções 

ao final do 

cardápio)

Alimento:

Biscoito de 

Polvilho ou

Bisnaguinha com 

geléia sem 

açúcar ou creme 

de ricota + 1 fatia 

de queijo branco) 

ou

Pipoca (indicado a 

partir do Infantil 3)

Fruta da estação:

Bebida: Refresco 

Natural (opções 

ao final do 

cardápio)

Alimento:

Panqueca de 

Banana ou

Lanche Natural

Quinta



ABACATE, ABACAXI, CARAMBOLA, COCO, 

GOIABA, LARANJA,LIMÃO, MAÇÃ, MAMÃO, 

MANGA, MARACUJÁ, MELANCIA, PERA, UVA

Frutas são muito bem vindas na alimentação. 

Oferecem diferentes vitaminas, minerais e fitoquimicos. 

Também são excelentes fonte de FIBRAS. 

Cuidado com o excesso de sucos adoçados com açúcar.

No lanche da escola envie preferencialmente refrescos 

naturais (fruta liquidificada com água)

Quantidade até 200ml de refresco



IMPORTANTE:
✓ Teremos um vídeo explicativo na próxima semana

✓ O tempo de forno varia de fogão para fogão

✓ Você vai melhorando o sabor da receita a cada nova 
preparação

✓ Fique atenta ao tamanho das colheres.



INGREDIENTES:

✓ 200ml de suco de laranja 

natural; 

✓ ¾ da xícara de chá de 

óleo vegetal; 

✓ 2 ovos; 

✓ 1 xícara de farinha de trigo

✓ 1 xícara  de farinha de trigo

integral (eu sempre penero

antes de colocar)

✓ 1 xícara de açúcar 

demerara; 

✓ 1 colher de sobremesa 

fermento em pó.

BOLO DE LARANJA

Preparo:

Faça o suco de laranja até dar 200ml (Não acrescente 

água), no liquidificador bata o suco, o óleo e os ovos até 

obter uma mistura homogênea; 

Numa tigela grande misture a farinha, o açúcar e o 

fermento e misture com a massa do liquidificador até ficar 

uma massa única e homogênea; 

Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno pré

aquecido por 45 minutos; 

O tempo pode mudar dependendo do forno.

Caso queira antes de desenformar você pode fazer furos 

com um garfo e colocar mais um pouco de suco de laranja 

por cima.

QUANTIDADE NO LANCHE: 1 A 2 FATIAS

LANCHE ESPECIAL 1



INGREDIENTES:

✓ 8 c (sopa) de farinha de 

amêndoas

✓ 2 c (sopa) de farinha de 

linhaça dourada

✓ 5 ovos

✓ 5 c (sopa) de azeite

✓ 1 pitada de sal

✓ 1 c (sopa) de fermento 

químico

PREPARO:

Bater todos os ingredientes na mão, ou no MIXER, exceto o 

fermento. Misture o fermento em pó delicadamente por 

último.

Asse em forno pré aquecido, a 200g graus, por 20 a 30 

minutos. Depois que o pão esfriar corte-o em 10 fatias.

Importante:

Como é caseiro, e sem conservantes , deixe-o na geladeira.

A farinha de linhaça pode ser substituída por farinha de chia 

ou de aveia.

QUANTIDADE NO LANCHE: 1 A 2 FATIAS

Passar geléia sem adição de açúcar ou creme de ricota

PREPARE EM UMA ASSADEIRA DE BOLO INGLÊS

LANCHE ESPECIAL 2

PÃO DE AMENDOAS



✓ Ingredientes:

✓ 4 ovos
✓ 1 xic (chá) de açúcar 

demerara
✓ 1/4 xíc (chá) de óleo de coco
✓ 1/2 xíc (chá) de cacau em pó

✓ 2 c (sopa) de semente de chia
✓ 1 de xíc (chá) farinha de aveia
✓ ½  xíc de farinha de trigo
✓ ½  xíc de farinha de trigo 

integral
✓ ½ xíc (chá) de água morna

✓ 1 c (sopa) de fermento 
químico em pó

Preparo:

Primeiro misture os ovos e o açúcar

Acrescente o cacau peneirado e as farinhas...

Peneirar deixa o bolo mais fofinho.

Acrescente a metade da água e perceba

se será preciso a outra metade.

Adicione a chia e misture bem.

A massa fica um pouco liquida.

Leve para assar em forno médio pré aquecido por 

aproximadamente 35 minutos

CALDA: (a calda é opcional)

2 xíc (chá) de leite desnatado ou zero lactose ou leite 

vegetal)

4 c (sopa) de cacau em pó

3 c (sopa) de açúcar demerara

3 c (sopa) de óleo de coco

Levar ao fogo médio, mexendo até encorpar!

Leva aproximadamente 20 minutos! ♥️

BOLO PLENO 
DE CHOCOLATE

LANCHE ESPECIAL 3



INGREDIENTES:

✓ 1/2 kilo de polvilho azedo

✓ 2 batatas grandes 

cozidas e amassadas

✓ 1 c (sobremesa) de sal 

marinho

✓ 125 ml de azeite

✓ 150g de muçarela ralado

✓ 2 ovos (se for caipira 

melhor ainda )

✓ 250 ml de leite 

semidesnatado 

✓ 2 c (sopa) de semente 

de chia

PÃO DE QUEIJO ESPECIAL

Preparo:

Cozinhe a batata até ficar no ponto de purê.

Liquidifique todos os ingredientes (menos o polvilho e o 

queijo ralado).

Para liquidificar coloque os ingredientes aos poucos, para 

não forçar o liquidificador.

Coloque os ovos por último.

Coloque esse creme sobre o polvilho azedo e misture com 

uma colher até incorporar todo o polvilho, acrescente a 

semente de chia e o queijo ralado. 

Misture bem! ♥️

A massa fica um pouco grudentinha! Eu optei por assar em 

forminhas para empada! Untei as forminhas com azeite!

Pré aqueça o forno e leve para assar por 30 a 40 minutos 

em forno médio (180 graus)!

✓ Se seu filho é intolerante use leite zero lactose ou leite 

vegetal

LANCHE ESPECIAL 4



INGREDIENTES DA MASSA:

✓ 3 ovos
✓ 3 xic (chá) de leite
✓ ¾ da xíc. (chá) de azeite
✓ 12 c (sopa) de farinha de 

trigo
✓ 1 pitada de sal
✓ 1 c (sopa) de fermento em 

pó
✓ 1 xic. (chá) de muçarela 

ralada
INGREDIENTES DO RECHEIO:
✓ 2 tomates pequenos picados 

sem semente
✓ ½ cebola batida
✓ 1 xíc. (chá) de ervilha
✓ 1 xíc. (chá) de milho
✓ 2 cenouras pequenas 

picadinhas
✓ 10 azeitonas picadinhas
✓ 1 pires de cheiro verde 

picado

Preparo:

Descasque, higienize e corte os vegetais. Reserve.

Liquidifique primeiro:

Os ovos, o leite, o azeite, a farinha, o queijo, a cebola e o 

sal.

Em uma vasilha coloque:

Todos os vegetais e salpique orégano.

Volte na massa e acrescente o fermento em pó mexendo 

delicadamente. Se precisar acrescente 1 pitada de sal.

Unte com azeite  uma forma de 20x30 cm com 5 cm de 

altura. 

Coloque um pouco da massa

Depois a mistura de vegetais 

E por cima o resto da massa.

Leve para assar no forno pré aquecido a 150 graus  por 

aproximadamente 1h e 20 minutos.

Espete um palito, se sair limpo a massa estará assada.

TORTA DE LEGUMES

PODE SER O JANTAR DA FAMILIA NO DOMINGO 

E O QUE SOBRAR A CRIANÇA LEVA DE LANCHE NA SEGUNDA E NA TERÇA

LANCHE ESPECIAL 5



PANQUECA DE BANANA

✓ Ingredientes:

•1 BANANA AMASSADA
•1 OVO
•1 COL (SOPA) DE FARINHA DE
AVEIA (se conseguir com farelo
fino de aveia é melhor).
•1 pitada de CANELA (opcional)

Preparo:

1- Amasse a banana e reserve.

2- Bata o ovo e acrescente a farinha de aveia

3- Coloque a canela e misture bem.

4- Depois adicione a banana amassada.

5- Leve a frigideira antiaderente para dourar os dois lados.

Mande na lancheira enroladinha com:
1 c (sob) de PASTA DE AMENDOIM

Quantidade: ½ a 1 unidade

Mande na lancheira pura ou com:
2 c (chá) de geléia sem adição de açúcar ou 
2 c (chá) de pasta de amendoim

LANCHE ESPECIAL PRÁTICO



IMPORTANTE

✓ Você pode preparar na 

bisnaguinha também 

LANCHINHO NATURAL

Pão de forma integral sem casca (como na foto) +

1 a 2 c (sopa) de PATÊ nutritivo de frango +

OPCIONAL:

1 folha de alface bem picadinha misturada 

com o patê

PATE NUTRITIVO DE FRANGO:

Refogar:

1 fio de azeite com um pouco de alho picadinho +

2 colheres (de sopa) do frango desfiado (receita a seguir) +

½ c (sopa) de cenoura raladinha (crua ou pré cozida no 

vapor) +

2 c (chá) de requeijão ou creme de ricota

LANCHE ESPECIAL PRÁTICO



INGREDIENTES:

✓ 1 kg de peito de frango, 

sem osso, cortado em 

cubos

✓ 2 colheres (de sopa) de 

azeite

✓ 1 cebola picada

✓ 3 dentes de alho 

amassados

✓ 1 c (sopa) de cheiro verde

✓ 2 colheres (de chá) de sal

✓ 1 xícara (de chá) de água

Preparo:

Frite o alho e a cebola no azeite.

Refogue 1 kilo de peito de frango.

Acrescente a água e o sal

Tampe a panela e deixe cozinhar por 15 minutos após 

pegar pressão

1.Abra a panela e retire o caldo. Congele esse caldo para 
usar em sopas.

2.Feche a panela novamente, ainda quente.

3.Chacoalhe com força a panela, de um lado para o outro 

(umas 10 vezes), segurando pelo cabo e na outra 

extremidade.

4.Abra a panela e você vai ver que o frango já está 

praticamente todo desfiado. Se não tiver todo desfiado, 

com o auxílio de uma colher grande mexa o frango dentro 

da panela, você vai ver que ele vai desfiando, na medida 

em que você passa a colher.

Congele para usar no LANCHE NATURAL

FRANGO DESFIADO:



Laranja, limão e 

Couve:

100ml de água +

Suco de ¼ de 

limão +

¼ da folha de 

couve +

Suco de 2 

laranja

Liquidificar bem 

e coar.

OPCIONAL: 

Acrescentar: 

Até 2 c (chá) de 

açúcar 

demerara.

Maracujá com 
laranja:

150 ml de água 

+

Suco de 1 

laranja +

1 c (sopa) de 

polpa de 

maracujá

Liquidificar bem 

e coar.

OPCIONAL: 

Acrescentar: 

Até 2 c (chá) de 

açúcar 

demerara.

Abacaxi, maçã e 
hortelã:

150 ml de água +

1 fatia de 

abacaxi +

¼ de maçã +

4 folhas de 

hortelã

Liquidificar bem e 

coar.

OPCIONAL: 

Acrescentar: 

Até 2 c (chá) de 

açúcar 

demerara.

Suco 1: Suco 2: Suco 3 IMPORTANTE:

SUCOS SUGERIDOS:

Quando não conseguir fazer o 

suco natural,

Envie o suco comprado na 

garrafinha de suco natural.

E prefira as opções sem corantes, 

conservantes e açúcares.



Iogurte com 

fruta:

½ pote +

¼ de manga +

1 a 2 c (chá) de 

açúcar 

demerara ou mel

BATER NO MIXER

Iogurte com 

fruta:

½ pote +

½ banana +

¼ de papaya +

1 a 2 c (chá) de 

açúcar 

demerara

ou mel

BATER NO MIXER

Leite 

Fermentado

Leite com frutas:

200ml de leite +

½ banana +

½ maçã ou ¼ de 

papaya

Liquidificar

OPCIONAL:

Coar e 

acrescentar 2 c 

(chá) de açúcar 

demerara

Leite com 

chocolate:

200 ml de leite +

2 c (chá) de 

chocolate em pó

Opção 1: Opção 2: Opção 3: IMPORTANTE:

Prefira iogurtes e 

não bebida láctea 

Para quem

tem alergia

OPÇÕES DE BEBIDAS LÁCTEAS



Ingredientes

INGREDIENTES:  Leite pasteurizado semidesnatado, 

açúcar orgânico, soro de leite concentrado 

parcialmente desmineralizado, preparado de 

morango (água, suco de maça concentrado, polpa 

de morango, concentrado de cenoura negra, suco 

concentrado de limão, aroma natural de morango, 

espessantes [pectina e goma guar]), fermento 

lácteo, estabilizante pectina, aroma natural.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.

CONTÉM LACTOSE.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

IOGURTE DE MORANGO – VERDE CAMPO

OPÇÃO DE IOGURTE MAIS SAUDÁVEL JÁ PRONTO




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

