
Secretaria Municipal de Educação de Arapongas 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

CARDÁPIO ENSINO INFANTIL (1- 3 anos) 

 

1ª SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA 

11/06/18 

TERÇA-FEIRA 

12/06/18 

QUARTA-FEIRA 

13/06/18 

QUINTA-FEIRA 

14/06/18 

SEXTA-FEIRA 

15/06/18 

 

Café da manhã 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês  com 
margarina 

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão mini francês com 
margarina  

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão mini francês  com 
margarina 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão caseiro com 
margarina 

 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês com 
margarina 

 
 

Almoço 

Arroz 
Estrogonofe de carne 

Batata palha 
Salada de repolho com 

tomate 
 

Arroz 
Feijão carioca com 
linguiça calabresa 
Virado de couve 

Banana 

Arroz 
Feijão 

Filé de tilápia ao molho 
de tomate 

Salada de repolho  
Poncã 

Arroz 
Feijão 

Linguiça Toscana 

Assada 

Chuchu refogado 

Uva niágara 

Arroz 
Feijão 

Pernil acebolado 
Farofa de cenoura  

 

 

Lanche da Tarde 

 
Arroz doce  

 
Leite com achocolatado  

Pipoca salgada 

 
Suco de laranja 

Biscoito de polvilho 
salgado 

 
Iogurte de frutas 

Bolacha doce 

 
Chocolate quente 

Pão mini francês com 
queijo branco 

 
 

Jantar 

 
Macarrão ao molho de 

carne moída 

 
Sopa de fubá, carne 

moída, couve e cenoura  

 
Galinhada 

(coxa e sobrecoxa) 

 

 
Sopa de feijão, carne 

moída, macarrão 
espaguete, cenoura e 

chuchu 

 
Arroz temperado 

(frango coxa e 
sobrecoxa desfiado, 

ervilha, cenoura ralada 
e milho verde) 

 

 



Secretaria Municipal de Educação de Arapongas 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

CARDÁPIO ENSINO INFANTIL (1- 3 anos) 

 

2ª SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA 

18/06/18 

TERÇA-FEIRA 

19/06/18 

QUARTA-FEIRA 

20/06/18 

QUINTA-FEIRA 

21/06/18 

SEXTA-FEIRA 

22/06/18 

 

Café da manhã 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês com 
margarina 

 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês com 
margarina  

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês com 
margarina  

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão caseiro com 
margarina 

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão mini francês com 
margarina 

 
 

 

Almoço 

Arroz 
Estrogonofe de carne 

Batata palha 
Salada de acelga com 

tomate 
 

Arroz 
Feijão 

Carne em tiras 
acebolada 

Salada de tomate 
Banana 

Arroz 
Feijão 

Carne moída refogada 
Refogado de milho e 

brócolis 
Poncã 

Arroz 
Feijão 

Carne de panela ao 
molho vermelho 

Farofa de repolho 
Maçã 

Arroz  
Feijão 

Frango assado 
(coxa e sobrecoxa) 

Salada de pepino 
 

 

Lanche da Tarde 

Leite com 
achocolatado  
Bolacha doce 

 

 
Arroz doce 

 
Suco de laranja 
Bolacha caseira 

Chá mate  
Bolo de cenoura com 

cobertura de chocolate 
 

Chocolate quente 
Pão mini leite com 

margarina 
 

 

Jantar 

 
Macarrão parafuso à 

bolonhesa 

 
Canja de galinha 
(coxa e sobrecoxa) 

 

Sopa de batata, 
macarrão argola, carne 

moída, cenoura e 
abobrinha 

Polenta ao molho de 
frango 

(filé de sassami) 
 

Arroz 
Carne moída refogada 

com milho 
 

 

 

 



Secretaria Municipal de Educação de Arapongas 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

CARDÁPIO ENSINO INFANTIL (1- 3 anos) 

 

3ª SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA 

25/06/18 

TERÇA-FEIRA 

26/06/18 

QUARTA-FEIRA 

27/06/18 

QUINTA-FEIRA 

28/06/18 

SEXTA-FEIRA 

29/06/18 

 

Café da manhã 

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão mini francês com 
margarina 

 

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão mini francês com 
margarina  

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão mini francês com 
margarina  

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão caseiro com 
margarina 

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão mini francês com 
margarina 

 
 

 

Almoço 

Arroz 
Feijão 

Carne moída refogada 
Virado de repolho e 

cenoura 
 

Arroz 
Feijão 

Carne em cubos com 
mandioca 

Salada de alface e 
tomate 
Banana 

Arroz 
Feijão 

Frango assado 
(coxa e sobrecoxa) 

Salada de couve  
Maçã 

Arroz 
Feijão 

Carne em tiras 
acebolada 

Refogado de couve flor 
Poncã 

Arroz 
Feijão 

Frango cremoso 
(filé de sassami) 

Salada beterraba 

Gelatina 

 

Lanche da Tarde 

 
Chá mate 

Bolacha doce 

 
Arroz doce 

caramelizada 

 
Cereal matinal 
Iogurte de fruta 

 
Chocolate quente 

Bolacha de polvilho 
salgada 

 

 
Bolo de chocolate 

Chá mate 

 

Jantar 

 
Arroz 

Nhoque de soja com 
molho de carne moída 

 
Sopa de carne moída, 

macarrão argola, 
cenoura e chuchu 

 
Pão mini francês com 

pernil desfiado ao 
molho vermelho 
Suco de laranja 

 
Panqueca nutritiva de 

carne moída 

 
Sopa de mandioca, 
carne em cubos e 

cenoura ralada 

 

 



Secretaria Municipal de Educação de Arapongas 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

CARDÁPIO ENSINO INFANTIL (1- 3 anos) 

 

4ª SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA 

02/07/18 

TERÇA-FEIRA 

03/07/18 

QUARTA-FEIRA 

04/07/18 

QUINTA-FEIRA 

05/07/18 

SEXTA-FEIRA 

06/07/18 

 

Café da manhã 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês com 
margarina 

 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês com 
margarina  

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês com 
margarina  

Leite com achocolatado em 
pó 

Pão caseiro com margarina 
 

 
Chá mate 

Bolacha doce 
 

 

 

Almoço 

Arroz  
Feijão 

Tiras refogada com 
tomate e cebola 

Salada de beterraba 

Arroz 
Feijão preto com 

calabresa 
Virado de cenoura 

Banana 

Arroz 
Feijão 

Peixada com requeijão 

Maçã 

Arroz 
Feijão 

Frango assado 
(coxa e sobrecoxa) 

Chuchu refogado 

 

Arroz 
Feijão 

Tiras refogada 
Salada de pepino 

 

 

Lanche da Tarde 

 
Cereal matinal 

Iogurte de frutas 

 
Chocolate quente 

Biscoito de polvilho 
doce 

 
Suco de laranja 
Pipoca salgada 

 
Chá mate 

Pão mini francês com 
geleia de frutas com 

biomassa 
 

 
Vitamina de abacate 
Biscoito de polvilho 

salgado 

 

Jantar 

 
Sopa de carne moída, 

macarrão bichinho, 
cenoura e abobrinha 

 
Macarrão parafuso à 

bolonhesa 

 
Galinhada 

(coxa e sobrecoxa) 

 

 Arroz 
Carne em tiras refogada 
com cenoura e brócolis 

 
Polenta com Carne 

moída ao Sugo 
 

 

 

Energia CHO PTN LPD FIBRAS Vit. A Vit. C Ca Fe Mg Zn Na

(kcal) (g) (g) (g) (g) (mcg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)

729 109 28 21 7 99 20 162 4 97 3 631

Composição nutricional (Média semanal)

Viviane H. Arakawa Futata  CRN-1062



Secretaria Municipal de Educação de Arapongas 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

CARDÁPIO ENSINO INFANTIL (1- 3 anos) 

 

5ª SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA 

09/07/18 

TERÇA-FEIRA 

10/07/18 

QUARTA-FEIRA 

11/07/18 

QUINTA-FEIRA 

12/07/18 

SEXTA-FEIRA 

13/07/18 

 

Café da manhã 

Chá mate 
Pão mini francês  com 

margarina 

Leite com achocolatado 
em pó 

Pão mini francês com 
margarina  

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês  com 
margarina 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão caseiro com 
margarina 

 

Leite com 
achocolatado em pó 

Pão mini francês com 
margarina 

 

 

Almoço 

Arroz 
Feijão 

Carne moída refogada 
com tomate e cebola 

Salada de repolho  

Arroz 
Feijão 

Lingüiça toscana assada  
Virado de couve 

Banana 

Arroz 
Feijão 

Pernil acebolado 
Farofa de cenoura  

Poncã 

Arroz 
Estrogonofe de frango 

(filé de sassami) 
Batata palha 

Salada de repolho com 
tomate 
Maçã 

Arroz 
Feijão 

Frango assado 
(coxa e sobrecoxa) 

Chuchu refogado 

 

 

Lanche da Tarde 

 
Chá mate 

Biscoito de polvilho doce  

 
Canjica com coco 

 
Suco de laranja 
Torta de frango 
(filé de sassami)  

 

 
Chá mate 

Bolacha doce 

 
Cachorro quente 
Suco de polpa de 

fruta 
Pipoca salgada 
Amendoim doce 

 

Jantar 

 
Macarrão ao molho de 

carne moída 

 
Canja de galinha 
(coxa e sobrecoxa) 

 

Sopa de feijão, carne 
moída, macarrão 

bichinho, cenoura e 
chuchu 

Arroz 
Polenta recheada 

 Arroz 
Carne em tiras 

refogada com cenoura 
e brócolis 

 

Energia CHO PTN LPD FIBRAS Vit. A Vit. C Ca Fe Mg Zn Na

(kcal) (g) (g) (g) (g) (mcg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)

769 119 27 22 7 130 110 203 5 102 5 892

Composição nutricional (Média semanal)

Viviane H. Arakawa Futata  CRN-1062



Secretaria Municipal de Educação de Arapongas 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

CARDÁPIO ENSINO INFANTIL (1- 3 anos) 

POLENTA RECHEADA 

Ingredientes para a Polenta 

- Fubá 

- Água 

- Sal a gosto 

Ingredientes para o Recheio 

- Cebola 

- Dentes de alho 

- Óleo 

- Acém moído 

- Fatias de queijo mussarela 

- Extrato de tomate 

- sal a gosto 

- Água 

Modo de fazer 

 Primeiro coloque o fubá para cozinhar na água por uns 40 minutos. De vez em quando é preciso mexer para não grudar no fundo da panela. 

Enquanto o fubá cozinha, faça o recheio. Frite os temperos e acrescente a carne moída. Adicione sal a gosto, água e o molho de tomate. Deixe ferver por 

uns 20 minutos. 



Secretaria Municipal de Educação de Arapongas 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

CARDÁPIO ENSINO INFANTIL (1- 3 anos) 

 Tudo pronto, é hora de montar o prato. Faça uma camada de polenta, outra de molho e queijo mussarela. A dica para deixar o prato bem saboroso é 

usar bastante molho. Repita a camada de polenta e de molho por cima. 

 Pode servir assim que montar a polenta recheada ou colocá-la para gratinar no forno. 

Peixada com requeijão 

Ingredientes 

1 kg de filé de tilápia 

Suco de 1 limão ou vinagre 

1 xícara (chá) de molho de tomate 

1 xícara (chá) de requeijão 

Sal a gosto 

Modo de preparo 

Tempere os filés de peixe com sal e suco de limão ou vinagre 

Arrume-os lado a lado em um refratário untado 

Despeje por cima o molho de tomate com requeijão 

Leve ao forno médio para assar por 20 minutos 

 

 

 



Secretaria Municipal de Educação de Arapongas 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

CARDÁPIO ENSINO INFANTIL (1- 3 anos) 

Peixe de tilápia ao molho de tomate  

Ingredientes 

Filé de peixe 

Tomates picados 

Cebolas 

Óleo vegetal 

Extrato de tomate 

Alho picado 

Limão ou vinagre 

Sal 

Cheiro verde 

 

Modo de fazer 

Tempere os filés de peixe com sal, alho e limão/ou vinagre. Reserve. 

Em uma panela faça um molho de tomate, refogue o tomate, cebola e extrato de tomate. Apure o molho e reserve. 

Em uma assadeira regue com um pouco de óleo vegetal, coloque as rodelas de cebola, os filés de peixe temperado e regue com o molho de tomate. Leve ao 

forno até os filés ficarem firmes e macios. 

 




