
 

Prefeitura Municipal de Itapetininga 

Secretaria Municipal de Educação 

_____________Setor de Alimentação Escolar______________ 

CARDÁPIO                                                 BERÇARIO  I (de 6 a 8 meses)                                                  15 à 21 de julho 2014 

Dia  
 

Desjejum (a partir de 7:30 h) Colação 
(9:00h) 

Almoço (a partir de 10:30h) Lanche da tarde (a 
partir de 14:00h) 

Jantar (16:00 h) 

15/terça Fórmula Infantil l / Bisnaguinha Banana Papa de Arroz c/ Caldo de Feijão, Carne Suína, Mandioca  Fórmula Infantil l Sopa de Legumes (3 Legumes ), Macarrão 

16/quarta Fórmula Infantil l / Bisnaguinha  Maçã Papa de Arroz c/ caldo de Feijão, Cação, Mandioquinha Fórmula Infantil l Sopa de Legumes (3 Legumes ), Arroz, Carne 

  17/quinta Fórmula Infantil l / Biscoito  de polvilho Mexerica  Papa de macarrão, Coxa de Frango c/ Cenoura Fórmula Infantil l Sopa de Legumes (3 Legumes ), Arroz, Carne 

18/sexta Fórmula Infantil l / Bisnaguinha Suco Papa de Arroz, Carne Moída c/ Abobrinha / Milho Verde Fórmula Infantil l Sopa de Legumes (3 Legumes ), Macarrão, Frango 

21/segunda Fórmula Infantil l / Bisnaguinha Suco  Papa de Arroz, Gema de ovo, escarola / batata doce Fórmula Infantil l Sopa de Legumes (3 Legumes ), Arroz, Carne 

****LEMBRETES**** 
- VERIFICAR SEMPRE A DATA DE VALIDADE DOS PRODUTOS./COM A PROXIMIDADE DAS FÉRIAS UTILIZEM PRODUTOS DO FREEZER (CARNES, LEGUMES), O 

CARDÁPIO PODERÁ SER COMPLEMENTADO PARA QUE CADA ESCOLA UTILIZEM O QUE TEM EM ESTOQUE 

 

RECOMENDAÇÕES: 
1. Conforme recomendações anteriores, os produtos que saíram do Cardápio e permaneceram nos estoques das escolas devem ser utilizados prioritariamente, substituindo novos 

produtos do mesmo grupo, com o objetivo de evitar perda por vencimento da validade. Se não for possível cumprir o cardápio, justificar o motivo por escrito no próprio cardápio ou no caderno 

de registro de número de alunos. As escolas que tem em estoque ingredientes para o bolo, podem fazê-lo na  sexta-feira. 

2. Os produtos congelados como salsicha, carne em cubos ou iscas, frango em iscas, sassami, empanados de peixe ou legumes são distribuídos pelo PRÓPRIO FORNECEDOR diretamente nas unidades 
escolares. Alguns problemas técnicos podem ocorrer e impedir algumas unidades escolares de receberem tais produtos. As escolas que não receberam estes produtos devem substituí-los por 
outro no cardápio:  

3. Combater o desperdício de alimentos: perda, esbanjamento e extravio. 
 Variar os tipos de macarrão nas papas do bebê. (ex: argolinha ,cabelo de anjo e etc.) 

 A fruta indicada poderá ser substituída, caso não esteja madura, mas deverá ser servida até o próximo recebimento de hortifruti. 

  O estoque disponível (excedente) de legumes ou feculentos poderá ser acrescentado em refogados ou congelado. 

 Não acumulem carne nas escolas, pois em caso de queda de energia a perda é muito grande, usem a gramagem correta de acordo com a tabela enviada, quem estiver com sobra de carne favor comunicar ao setor via 

email para que possamos ajustar as entregas.  

 

Equipe de Alimentação Escolar: Luciana Rosa de Rezende- Técnica Responsáve/lCristina Muguiuda /Silmara Amaral/ Tatiana Olivato 

 



 

Prefeitura Municipal de Itapetininga 

Secretaria Municipal de Educação 

_____________Setor de Alimentação Escolar______________ 

CARDÁPIO                      BERÇARIO I (a partir de 8 meses) e a partir do BERÇÁRIO II            15 à 21 de julho 2014 

Dia  
 

Desjejum (a partir de 7:30 h) Almoço (a partir de 10:30h) Sobremesa  Lanche da tarde (a partir de 14:00h) Jantar (16:00 h) 

15/terça Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ Margarina  A / F, Carne Suína, Mandioca  Banana Leite c/ Chocolate e Biscoito de Polvilho Sopa de Legumes (3 Legumes ), arroz 

16/quarta Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ Margarina A / F, Cação, Mandioquinha Maçã Arroz Doce Sopa de Legumes (3 Legumes ), Fubá, ovo 

  17/quinta Leite c/ Chocolate/ Pão de Forma integral Macarrão, Coxa de Frango c/ Cenoura Mexerica  Leite c/ Açúcar e Bisnaga c/ Margarina Sopa de Legumes (3 Legumes ), Arroz, Carne Moída  

18/sexta Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ geleia A/F Carne Moída c/ Abobrinha / Milho Verde Suco Leite c/ Chocolate e Bolo  Sopa de Legumes (3 Legumes ), Macarrão, Frango 

21/segunda Leite c/ Açúcar Queimado/ Bisnaga c/ Margarina A/F, Farofa de ovo, escarola / batata doce Suco  Leite c/ Chocolate e Bolacha  Sopa de Legumes (3 Legumes ) , Macarrão  

****LEMBRETES**** 
- VERIFICAR SEMPRE A DATA DE VALIDADE DOS PRODUTOS./COM A PROXIMIDADE DAS FÉRIAS UTILIZEM PRODUTOS DO FREEZER( CARNES, LEGUMES), O 

CARDÁPIO PODERÁ SER COMPLEMENTADO PARA QUE CADA ESCOLA UTILIZEM O QUE TEM EM ESTOQUE 

RECOMENDAÇÕES: 
4. Conforme recomendações anteriores, os produtos que saíram do Cardápio e permaneceram nos estoques das escolas devem ser utilizados prioritariamente, substituindo novos 

produtos do mesmo grupo, com o objetivo de evitar perda por vencimento da validade. Se não for possível cumprir o cardápio, justificar o motivo por escrito no próprio cardápio ou no caderno 

de registro de número de alunos. As escolas que tem em estoque ingredientes para o bolo, podem fazê-lo na  sexta-feira. 

5. Os produtos congelados como salsicha, carne em cubos ou iscas, frango em iscas, sassami, empanados de peixe ou legumes são distribuídos pelo PRÓPRIO FORNECEDOR diretamente nas unidades 
escolares. Alguns problemas técnicos podem ocorrer e impedir algumas unidades escolares de receberem tais produtos. As escolas que não receberam estes produtos devem substituí-los por 
outro no cardápio:  

6. Combater o desperdício de alimentos: perda, esbanjamento e extravio. 
 Variar os tipos de macarrão nas papas do bebê. (ex: argolinha ,cabelo de anjo e etc.) 

 A fruta indicada poderá ser substituída, caso não esteja madura, mas deverá ser servida até o próximo recebimento de hortifruti. O estoque disponível (excedente) de legumes ou feculentos poderá ser acrescentado em 

refogados ou congelado. 

 Não acumulem carne nas escolas, pois em caso de queda de energia a perda é muito grande, usem a gramagem correta de acordo com a tabela enviada, quem estiver com sobra de carne favor comunicar ao setor via 

email para que possamos ajustar as entregas.  

 

 

Equipe de Alimentação Escolar 
Luciana Rosa de Rezende- Técnica Responsável Cristina Muguiuda /Silmara Amaral/ Tatiana Olivato 

 



 

Prefeitura Municipal de Itapetininga 

Secretaria Municipal de Educação 

_____________Setor de Alimentação Escolar______________ 

CARDÁPIO                                                    EMEI                                                                          15 à 21 de julho 2014 
Dia  
 

Desjejum (a partir de 7:30 h) Almoço (a partir de 10:30h) Sobremesa  Lanche da tarde (a partir de 14:00h) Jantar (16:00 h) 

 1ª SEMANA 1ª SEMANA   1ª SEMANA 

15/terça Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ Margarina  A / F, Carne Suína, Mandioca , Salada de Pepino Banana Leite c/ Chocolate e Biscoito de Polvilho Sopa de Legumes (3 Legumes ), arroz 

16/quarta Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ Margarina A / F, Cação c/ Tomate, Virado de Escarola  Maçã Arroz Doce  Sopa de Legumes (3 Legumes ), Fubá, ovo  

  17/quinta Leite c/ Chocolate/ Pão de Forma integral Macarrão, Coxa de Frango c/ Chuchu Mexerica Leite c/ Açúcar e Bisnaga c/ Margarina Sopa de Legumes (3 Legumes ), Arroz, Carne Moída  

18/sexta Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ geleia A/F Carne Moída c/ Abobrinha / Milho Verde Suco Leite c/ Chocolate e Bolo  Sopa de Legumes (3 Legumes ), Macarrão, Frango 

21/segunda Leite c/ Açúcar Queimado/ Bisnaga c/ Margarina A/F, Farofa de ovo c/ abobora Seca, Salada de 

Berinjela 

Suco Leite c/ Chocolate e Bolacha Sopa de Legumes (3 Legumes ) , Macarrão  

****LEMBRETES**** 
- VERIFICAR SEMPRE A DATA DE VALIDADE DOS PRODUTOS./COM A PROXIMIDADE DAS FÉRIAS UTILIZEM PRODUTOS DO FREEZER( CARNES, LEGUMES), O 

CARDÁPIO PODERÁ SER COMPLEMENTADO PARA QUE CADA ESCOLA UTILIZEM O QUE TEM EM ESTOQUE 

RECOMENDAÇÕES: 
7. Conforme recomendações anteriores, os produtos que saíram do Cardápio e permaneceram nos estoques das escolas devem ser utilizados prioritariamente, substituindo novos 

produtos do mesmo grupo, com o objetivo de evitar perda por vencimento da validade. Se não for possível cumprir o cardápio, justificar o motivo por escrito no próprio cardápio ou no caderno 

de registro de número de alunos. As escolas que tem em estoque ingredientes para o bolo, podem fazê-lo na  sexta-feira. 

8. Os produtos congelados como salsicha, carne em cubos ou iscas, frango em iscas, sassami, empanados de peixe ou legumes são distribuídos pelo PRÓPRIO FORNECEDOR diretamente nas unidades 
escolares. Alguns problemas técnicos podem ocorrer e impedir algumas unidades escolares de receberem tais produtos. As escolas que não receberam estes produtos devem substituí-los por 
outro no cardápio:  

9. Combater o desperdício de alimentos: perda, esbanjamento e extravio. 
 Variar os tipos de macarrão nas papas do bebê. (ex: argolinha ,cabelo de anjo e etc.) 

 A fruta indicada poderá ser substituída, caso não esteja madura, mas deverá ser servida até o próximo recebimento de hortifruti. O estoque disponível (excedente) de legumes ou feculentos poderá ser acrescentado em 

refogados ou congelado. 

 Não acumulem carne nas escolas, pois em caso de queda de energia a perda é muito grande, usem a gramagem correta de acordo com a tabela enviada, quem estiver com sobra de carne favor comunicar ao setor via 

email para que possamos ajustar as entregas.  

 

Equipe de Alimentação Escolar  
Luciana Rosa de Rezende- Técnica Responsável/Cristina Muguiuda  

Silmara Amaral/ Tatiana Olivato 

 

 



 

Prefeitura Municipal de Itapetininga 

Secretaria Municipal de Educação 

_____________Setor de Alimentação Escolar______________ 

CARDÁPIO                                                                     EMEIF E PERÍODO INTEGRAL                        15 à 21 de julho 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 
 

1. Conforme recomendações anteriores, os produtos que saíram do Cardápio e permaneceram nos estoques das escolas devem ser utilizados prioritariamente, substituindo novos 

produtos do mesmo grupo, com o objetivo de evitar perda por vencimento da validade. Se não for possível cumprir o cardápio, justificar o motivo por escrito no próprio cardápio ou no caderno 

de registro de número de alunos. As escolas que tem em estoque ingredientes para o bolo, podem fazê-lo na  sexta-feira. 

2. Os produtos congelados como salsicha, carne em cubos ou iscas, frango em iscas, sassami, empanados de peixe ou legumes são distribuídos pelo PRÓPRIO FORNECEDOR diretamente nas unidades 
escolares. Alguns problemas técnicos podem ocorrer e impedir algumas unidades escolares de receberem tais produtos. As escolas que não receberam estes produtos devem substituí-los por 
outro no cardápio:  

3. Verificar sempre a data da validade dos produtos. Combater o desperdício de alimentos: perda, esbanjamento e extravio. 
 

 Variar os tipos de macarrão nas papas do bebê. (ex: argolinha ,cabelo de anjo e etc.) 

 A fruta indicada poderá ser substituída, caso não esteja madura, mas deverá ser servida até o próximo recebimento de hortifruti. 

  O estoque disponível (excedente) de legumes ou feculentos poderá ser acrescentado em refogados ou congelado. 

 Não acumulem carne nas escolas, pois em caso de queda de energia a perda é muito grande, usem a gramagem correta de acordo com a tabela enviada, quem estiver com sobra de carne favor comunicar ao setor via 

email para que possamos ajustar as entregas.  

 As escolas que tem em estoque ingredientes para o bolo, podem fazê-lo na sexta-feira. 

 

Equipe de Alimentação Escolar 
Luciana Rosa de Rezende- Técnica Responsável 

Cristina Muguiuda /Silmara Amaral/ Tatiana Olivato 

 

 

Dia  
 

Desjejum (6:45 h) Lanche da Manhã 
(9:00H) 

Almoço (11:00 h) / Jantar (16:00)  Lanche da tarde (14:00h) 

15/terça Leite c/ Chocolate/ Bolacha Doce Banana  A / F, Carne Suína, Mandioca , Salada de Pepino Leite c/ Açúcar Queimado e Bolacha  

16/quarta Leite c/ Chocolate/ Bisnaguinha c/ Margarina Maçã A / F, Cação c/ Tomate, Virado de Escarola  Leite c/ Chocolate e  Bolacha Salgada 

  17/quinta Leite c/ chocolate/ bolacha salgada Mexerica Macarrão, Coxa de Frango c/ Chuchu Leite c/ chocolate e Bolacha  

18/sexta Leite c/ Chocolate/ bolacha doce Arroz doce A/F Carne Moída c/ Abobrinha / Milho Verde Leite c/ Chocolate e Bolo 

21/segunda Leite c/ chocolate/Bisnaguinha c/ margarina Suco A/F, Farofa de ovo c/ abobora Seca, Salada de Berinjela Leite c/ chocolate  e bolacha  



 

 

        

Prefeitura Municipal de Itapetininga 

Secretaria Municipal de Educação 

_____________Setor de Alimentação Escolar______________ 

      CARDÁPIO                                          EMEF                                                                             15 à 21 de julho 2014 

DIA  
 

Desjejum (6:45 h) Colação (9:00 h) OPCIONAL Almoço (11:00 h) / Jantar (16:00)  Lanche da tarde (14:00h) 

15/terça Leite c/ Chocolate/ Bolacha Doce Banana  A / F, Carne Suína, Mandioca , Salada de Alface Leite c/ Açúcar Queimado e Bolacha  

16/quarta Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ Margarina Maçã A / F, Cação c/ Tomate, Virado de Escarola  Leite c/ Chocolate e  Bolacha Salgada 

  17/quinta Leite c/ chocolate/ bisnaga c/ margarina Mexerica Macarrão, Coxa de Frango c/ Chuchu Leite c/ chocolate e bolacha  

18/sexta Leite c/ Chocolate/ Bolacha Doce Arroz doce A/F Carne Moída c/ Abobrinha / Milho Verde Leite c/ Chocolate e Bolacha Salgada 

21/segunda Leite c/ chocolate/bolacha salgada Suco A/F, Farofa de ovo c/ abobora Seca, Salada de Pepino Leite c/ chocolate e bolacha  

RECOMENDAÇÕES: 
 

1. Conforme recomendações anteriores, os produtos que saíram do Cardápio e permaneceram nos estoques das escolas devem ser utilizados prioritariamente, substituindo novos 

produtos do mesmo grupo, com o objetivo de evitar perda por vencimento da validade. Se não for possível cumprir o cardápio, justificar o motivo por escrito no próprio cardápio ou no caderno 

de registro de número de alunos. As escolas que tem em estoque ingredientes para o bolo, podem fazê-lo na  sexta-feira. 

2. Os produtos congelados como salsicha, carne em cubos ou iscas, frango em iscas, sassami, empanados de peixe ou legumes são distribuídos pelo PRÓPRIO FORNECEDOR diretamente nas unidades 
escolares. Alguns problemas técnicos podem ocorrer e impedir algumas unidades escolares de receberem tais produtos. As escolas que não receberam estes produtos devem substituí-los por 
outro no cardápio:  

3. Verificar sempre a data da validade dos produtos. Combater o desperdício de alimentos: perda, esbanjamento e extravio. 
 

 A fruta indicada poderá ser substituída, caso não esteja madura, mas deverá ser servida até o próximo recebimento de hortifruti. 

  O estoque disponível (excedente) de legumes ou feculentos poderá ser acrescentado em refogados ou congelado. 

 Não acumulem carne nas escolas, pois em caso de queda de energia a perda é muito grande, usem a gramagem correta de acordo com a tabela enviada, quem estiver com sobra de carne favor comunicar ao setor via 

email para que possamos ajustar as entregas.  

 

 

 

 

 



Equipe de Alimentação Escolar 
Luciana Rosa de Rezende- Técnica Responsável 

Cristina Muguiuda /Silmara Amaral/ Tatiana Olivato 

 

Prefeitura Municipal de Itapetininga 

Secretaria Municipal de Educação 

_____________Setor de Alimentação Escolar______________ 

     

             CARDÁPIO                                      ESTADO                                                                      15 à 21 de julho 2014  

DIA  
 

Desjejum (6:45 h) Almoço (10:20 h) / Jantar (16:00)  Sobremesa Lanche da tarde (14:00h) 

15/terça Leite c/ Chocolate/ Bolacha Doce  A / F, Carne Suína, Mandioca , Salada de Alface Banana Leite c/ Açúcar Queimado e Bolacha  

16/quarta Leite c/ Açúcar Queimado/ Bisnaga c/ Margarina A / F, Cação c/ Tomate, Virado de Escarola  Maçã Leite c/ Chocolate e  Bolacha Salgada 

  17/quinta Leite c/ chocolate /bolacha doce Macarrão, Coxa de Frango c/ Chuchu Mexerica Leite c/ chocolate e Bolacha  

18/sexta Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ margarina A/F Carne Moída c/ Abobrinha / Milho Verde Arroz doce Leite c/ Chocolate e Bolo 

21/segunda Leite c/ chocolate / bolacha salgada A/F, Farofa de ovo c/ abobora Seca, Salada de Pepino Suco Leite c/ chocolate  e bolacha  

RECOMENDAÇÕES: 
 

4. Conforme recomendações anteriores, os produtos que saíram do Cardápio e permaneceram nos estoques das escolas devem ser utilizados prioritariamente, substituindo novos 

produtos do mesmo grupo, com o objetivo de evitar perda por vencimento da validade. Se não for possível cumprir o cardápio, justificar o motivo por escrito no próprio cardápio ou no caderno 

de registro de número de alunos. As escolas que tem em estoque ingredientes para o bolo, podem fazê-lo na  sexta-feira. 

5. Os produtos congelados como salsicha, carne em cubos ou iscas, frango em iscas, sassami, empanados de peixe ou legumes são distribuídos pelo PRÓPRIO FORNECEDOR diretamente nas unidades 
escolares. Alguns problemas técnicos podem ocorrer e impedir algumas unidades escolares de receberem tais produtos. As escolas que não receberam estes produtos devem substituí-los por 
outro no cardápio:  

6. Verificar sempre a data da validade dos produtos. Combater o desperdício de alimentos: perda, esbanjamento e extravio. 
 

 A fruta indicada poderá ser substituída, caso não esteja madura, mas deverá ser servida até o próximo recebimento de hortifruti. 

  O estoque disponível (excedente) de legumes ou feculentos poderá ser acrescentado em refogados ou congelado. 

 Não acumulem carne nas escolas, pois em caso de queda de energia a perda é muito grande, usem a gramagem correta de acordo com a tabela enviada, quem estiver com sobra de carne favor comunicar ao setor via 

email para que possamos ajustar as entregas.  

.  

 

 

Equipe de Alimentação Escolar 
Luciana Rosa de Rezende- Técnica Responsável 

Cristina Muguiuda /Silmara Amaral/ Tatiana Olivato 



 

Prefeitura Municipal de Itapetininga 

Secretaria Municipal de Educação 

_____________Setor de Alimentação Escolar______________ 

 

CARDÁPIO                                                       ENTIDADE                               15 à 21 de julho 2014 

DIA  
 

Desjejum (6:45 h) Almoço (10:20 h) / Jantar (16:00)  Sobremesa Lanche da tarde (14:00h) 

15/terça Leite c/ Chocolate/ Bolacha Doce  A / F, Carne Suína, Mandioca , Salada de Alface Banana Leite c/ Açúcar Queimado e Bolacha  

16/quarta Leite c/ Açúcar Queimado/ Bisnaga c/ Margarina A / F, Cação c/ Tomate, Virado de Escarola  Maçã Leite c/ Chocolate e  Bolacha Salgada 

  17/quinta Leite c/ chocolate /bolacha doce Macarrão, Coxa de Frango c/ Chuchu Mexerica Leite c/ chocolate e Bolacha  

18/sexta Leite c/ Chocolate/ Bisnaga c/ margarina A/F Carne Moída c/ Abobrinha / Milho Verde Arroz doce Leite c/ Chocolate e Bolo 

21/segunda Leite c/ chocolate / bolacha salgada A/F, Farofa de ovo c/ abobora Seca, Salada de Pepino Suco Leite c/ chocolate  e bolacha  

****LEMBRETES**** 
- VERIFICAR SEMPRE A DATA DE VALIDADE DOS PRODUTOS./COM A PROXIMIDADE DAS FÉRIAS UTILIZEM PRODUTOS DO FREEZER (CARNES, LEGUMES), O 

CARDÁPIO PODERÁ SER COMPLEMENTADO PARA QUE CADA ESCOLA UTILIZEM O QUE TEM EM ESTOQUE 

RECOMENDAÇÕES: 
10. Conforme recomendações anteriores, os produtos que saíram do Cardápio e permaneceram nos estoques das escolas devem ser utilizados prioritariamente, substituindo novos 

produtos do mesmo grupo, com o objetivo de evitar perda por vencimento da validade. Se não for possível cumprir o cardápio, justificar o motivo por escrito no próprio cardápio ou no caderno 

de registro de número de alunos. As escolas que tem em estoque ingredientes para o bolo, podem fazê-lo na  sexta-feira. 

11. Os produtos congelados como salsicha, carne em cubos ou iscas, frango em iscas, sassami, empanados de peixe ou legumes são distribuídos pelo PRÓPRIO FORNECEDOR diretamente nas unidades 
escolares. Alguns problemas técnicos podem ocorrer e impedir algumas unidades escolares de receberem tais produtos. As escolas que não receberam estes produtos devem substituí-los por 
outro no cardápio:  

12. Combater o desperdício de alimentos: perda, esbanjamento e extravio. 
 Variar os tipos de macarrão nas papas do bebê. (ex: argolinha ,cabelo de anjo e etc.) 

 A fruta indicada poderá ser substituída, caso não esteja madura, mas deverá ser servida até o próximo recebimento de hortifruti. O estoque disponível (excedente) de legumes ou feculentos poderá ser acrescentado em 

refogados ou congelado. 

 Não acumulem carne nas escolas, pois em caso de queda de energia a perda é muito grande, usem a gramagem correta de acordo com a tabela enviada, quem estiver com sobra de carne favor comunicar ao setor via 

email para que possamos ajustar as entregas.  

 

Equipe de Alimentação Escolar  
Luciana Rosa de Rezende- Técnica Responsável/Cristina Muguiuda  

Silmara Amaral/ Tatiana Olivato 

 

 


