
2ª feira 01/mai 3ª feira 02/mai 4ª feira 03/mai 5ª feira 04/mai 6ª feira 05/mai

2ª feira 08/mai 3ª feira 09/mai 4ª feira 10/mai 5ª feira 11/mai 6ª feira 12/mai

Lanches (períodos matutino e vespertino)

Feriado
Assadinho de palmito

Suco de uva
Banana na casca

Milho na espiga
Pão de batata com requeijão 

caseiro
Suco de caju

Rodelas de abacaxi

Bolo da Estilo 
integral de abobrinha

Pão francês com patê de 
tomate (G1 a G2)
Suco de abacaxi

Barquinhas de melão

Vagem em palitos
Pãozinho australiano com 

manteiga e mussarela
Suco de maracujá

Barquinhas de melancia

Aperitivos de couve-flor
Esfiha de queijo

Suco de maracujá
Gomos de maçã

Pão francês integral 
com queijo branco

Suco de manga
Banana na casca

Pipoca na panela
Tomate cereja (G1 ao G2)

Assadinho de alho-poró
Suco de limão

Rodelas de abacaxi

Bolo da Estilo 
integral de cacau

Bisnaguinha de cenoura com 
requeijão caseiro 

(G1 a G2)
Suco de frutas vermelhas

Barquinhas de melão

Mix de tomate e pepino em 
cubinhos com azeite e sal 

Panqueca com geleia 
da Estilo

Suco de uva
Barquinhas de melancia

Os pães, bolos e tortas oferecidos não contêm corantes e conservantes.

Cardápio elaborado pela Nutrical,            
em parceria com a Estilo de Aprender  



2ª feira 15/mai 3ª feira 16/mai 4ª feira 17/mai 5ª feira 18/mai 6ª feira 19/mai

2ª feira 22/mai 3ª feira 23/mai 4ª feira 24/mai 5ª feira 25/mai 6ª feira 26/mai

Lanches (períodos matutino e vespertino)

Palitinhos de pepino
Pão de queijo
Suco de caju

Banana na casca

Pãozinho brioche 
com mussarela

Suco de melancia
Barquinhas de mamão

Milho na espiga
Empada de queijo 
Suco de maracujá
Gomos de ponkan

Bolo da Estilo integral de 
abóbora com coco

Minicroissant com manteiga 
(G1 a G2)

Suco de manga
Barquinhas de melão  

Beterraba em palitos
Soft roll com 

geleia da Estilo
Suco de limão

Gomos de maçã

Aperitivos de brócolis
Chipa de queijo
Suco de manga

Banana na casca

Pão francês no forno com 
azeite e orégano

Suco de frutas vermelhas
Barquinhas de melão

Tomatinho cereja
Minicroissant de 
quatro queijos
Suco de limão

Barquinhas de mamão

Bolo da Estilo integral 
de laranja

Pãozinho australiano com 
mussarela (G1 a G2)

Suco de abacaxi
Gomos de maçã

Palitinhos de cenoura
Minibaguete de parmesão 

com manteiga
Suco de maracujá

Barquinhas de melancia

Os pães, bolos e tortas oferecidos não contêm corantes e conservantes.

Cardápio elaborado pela Nutrical,            
em parceria com a Estilo de Aprender  



2ª feira 29/mai 3ª feira 30/mai 4ª feira 31/mai 5ª feira 01/jun 6ª feira 02/jun

Lanches (períodos matutino e vespertino)

Pipoca na panela
Tomate cereja (G1 ao G2)

Empadinha de queijo
Suco de uva

Gomos de abacaxi

Bolo da Estilo integral 
de cenoura

Pãozinho australiano com 
manteiga (G1 a G2)

Suco de abacaxi
Gomos de maçã

Batata doce em cubinhos 
com azeite e sal 
Panqueca com 
geleia da Estilo
Suco de manga

Gomos de laranja

Os pães, bolos e tortas oferecidos não contêm corantes e conservantes.

Cardápio elaborado pela Nutrical,            
em parceria com a Estilo de Aprender  



2ª feira 01/mai 3ª feira 02/mai 4ª feira 03/mai 5ª feira 04/mai 6ª feira 05/mai

Salada

Prato 
principal

Guarnição

Prato base

Bebida

Sobremesa

Almoço

Salada de alface 
americana com pepino

Salada de rúcula 
com tomate 

Salada repolho roxo e 
branco com cenoura em 

palitos 

Salada de couve 
com beterraba  

Feriado Iscas de Carne Grelhada 
Cubos de frango 

grelhados
Picadinho de carne 

Omelete de frigideira + 
Bolinho de lentilha

Couve-flor refogada Purê de batata
Abóbora assada 

com alecrim
Vagem refogada

Salada de frutas Uva Banana Mamão

Arroz + Feijão preto Arroz integral + Feijão
Macarrão ao alho e 

óleo e brócolis
Arroz integral + Feijão

Suco de abacaxi 
com hortelã

Suco de limão Suco mix de frutas Suco de acerola

Cardápio elaborado pela Nutrical,            
em parceria com a Estilo de Aprender  



2ª feira 08/mai 3ª feira 09/mai 4ª feira 10/mai 5ª feira 11/mai 6ª feira 12/mai

Salada

Prato 
principal

Guarnição

Prato base

Bebida

Sobremesa

Salada de acelga 
com cenoura 

Salada de alface 
com vagem

Salada de escarola com 
tabule de quinoa

Salada de folhas verdes 
com chuchu

Salada de rúcula com 
beterraba ralada

Almoço

Carne desfiada no 
molho com cubos de 

mandioca
Estrogonofe de frango 

Omelete de frigideira + 
Bolinho de grão de bico

Tiras de filé de frango 
refogadas

Carne moída refogada

Farofa de banana 
com quiabo

Batata dourada
Brócolis e couve-flor 

refogados
Milho refogado Mandioquinha sautee

Ponkan Melancia Salada de frutas Laranja Maçã

Arroz integral + Feijão Arroz integral + Feijão Arroz integral + Feijão Macarrão ao sugo Arroz + Lentilha

Suco de limão Suco de abacaxi Suco de maracujá Suco de uva Suco de acerola

Cardápio elaborado pela Nutrical,            
em parceria com a Estilo de Aprender  



2ª feira 15/mai 3ª feira 16/mai 4ª feira 17/mai 5ª feira 18/mai 6ª feira 19/mai

Salada

Prato 
principal

Guarnição

Prato base

Bebida

Sobremesa

Salada de couve 
com tomate 

Salada de alface 
americana com pepino

Salada de alface 
com chuchu

Salada de escarola 
com cenoura

Salada de repolho com 
grão de bico e tomate 

em cubinhos

Almoço

Frango em cubos 
acebolado

Carne isca grelhada 
Omelete de frigideira + 

Quibe de abóbora
Frango assado

Carne desfiada com 
batata doce

Purê de batata Creme de milho Brócolis ao alho e óleo Polenta ao sugo
Beterraba cozida 

em Palitinhos

Pera Salada de frutas Maçã Uva Abacaxi

Arroz integral + Feijão Arroz + Feijão preto Arroz integral + Feijão Arroz integral + Feijão
Macarrão ao alho e 
óleo e manjericão

Suco de limão
Suco de abacaxi 

com hortelã
Suco de acerola Suco mix de frutas Suco de uva

Cardápio elaborado pela Nutrical,            
em parceria com a Estilo de Aprender  



2ª feira 22/mai 3ª feira 23/mai 4ª feira 24/mai 5ª feira 25/mai 6ª feira 26/mai

Salada

Prato 
principal

Guarnição

Prato base

Bebida

Sobremesa

Salada de alface 
com beterraba

Salada de folhas verdes 
com chuchu com salsinha 

e azeite

Salada de rúcula e 
tomate

Salada de repolho em 
rodelas e cenoura 

ralada

Salada de acelga com 
pepino em rodelas e 

cebola roxa

Almoço

Sobrecoxa assada Carne isca refogada Tirinhas de frango Estrogonofe de carne  
Omelete de frigideira + 

Bolinho de lentilha

Purê misto 
(batatas doce e inglesa)

Farofa de Almeirão
Milho, ervilha e cenoura 

refogados
Batata assada

Couve manteiga 
no azeite

Maçã Melancia Abacaxi Salada de frutas Banana

Arroz integral + Feijão Arroz integral + Feijão Arroz integral + Feijão Arroz + Feijão branco Macarrão ao sugo

Suco de limão Suco de maracujá Suco de manga Suco de caju Suco de acerola

Cardápio elaborado pela Nutrical,            
em parceria com a Estilo de Aprender  



2ª feira 29/mai 3ª feira 30/mai 4ª feira 31/mai 5ª feira 01/jun 6ª feira 02/jun

Salada

Prato 
principal

Guarnição

Prato base

Bebida

Sobremesa

Salada mix de repolho 
com tomate

Salada de acelga com  
vagem e cebola roxa

Salada de Rúcula 
com Milho

Almoço

Carne moída refogada 
Omelete de frigideira + 

Quibe de abóbora
Frango em cubos 

acebolado

Polenta mole Brócolis refogado
Batata bolinha no 

azeite

Arroz + Feijão branco Arroz integral + Feijão
Macarrão ao molho 

rústico

Suco de abacaxi Suco mix de frutas Suco de uva

Cardápio elaborado pela Nutrical,            
em parceria com a Estilo de Aprender  

Pera Mamão Salada de frutas


