
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
02/fev 03/fev 04/fev 05/fev 06/fev

7:
3
0
 

hs

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Papa de gema de 
ovo, batata, 

beterraba, chuchu, 
macarrão de letrinhas 

e feijão.

Papa de frango, 
mandioca, cenoura, 

vagem, arroz e feijão 
branco.

Papa de carne, 
batata doce, couve 
flor, ervilha e aveia.

Papa de frango, cará, 
cenoura, brócolis, 

fubá e grão de bico.

Papa de carne, 
mandioquinha, 

cabotian, chuchu, 
macarrão de letrinhas 

e lentilha.

Suco de maracujá Suco de abacaxi Suco de goiaba Suco de manga Suco de melancia

12
 h

s

MAÇÃ BANANA PRATA MAMÃO KIWI MANGA

13
 h

s Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

14
:4

5
 h

s

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

16
 h

s

PURÊ DE MAÇÃ MAÇÃ BANANA PRATA MAÇÃ BANANA PRATA

9
:3

0
 h

s
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SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
09/fev 10/fev 11/fev 12/fev 13/fev

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Papa de gema de 
ovo, inhame, 

beterraba, vagem, 
aveia e feijão branco.

Papa de carne, 
batata, cabotian, 
ervilha e arroz.

Papa de frango, cará, 
cenoura, chuchu, fubá 

e grão de bico.

Papa de carne, 
batata doce, couve 
flor, macarrão de 

letrinhas e lentilha.

Papa de frnago, 
mandioca, cabotian, 
brócolis, aveia e 

feijão.

Suco de laranja lima Suco de pêssego Suco de carambola Suco de melancia Suco de laranja

MAÇÃ MAMÃO PURÊ DE PÊSSEGO BANANA PRATA MANGA

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

MAÇÃ BANANA PRATA MAÇÃ PURÊ DE MAÇÃ BANANA PRATA
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SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
16/fev 17/fev 18/fev 19/fev 20/fev

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Papa de gema de 
ovo, mandioquinha, 
cenoura, vagem, 

arroz e grão de bico.

Papa de frango, 
batata, beterraba, 

chuchu, fubá e feijão 
branco.

Papa de carne, 
inhame, cabotian, 

brócolis, macarrão de 
letrinhas e lentilha.

Suco de maracujá
Suco de mamão c/ 

laranja
Suco de abacaxi

MAÇÃ BANANA PRATA MAMÃO

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

MAÇÃ PURÊ DE MAÇÃ BANANA PRATA

CARNAVAL
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SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
23/fev 24/fev 25/fev 26/fev 27/fev

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Papa de gema de 
ovo, cará, beterraba, 

ervilha e aveia.

Papa de frango, 
mandioca, couve flor, 

chuchu, arroz e 
lentilha.

Papa de carne, 
batata doce, cenoura, 

brócolis, fubá e 
feijão.

Papa de frango, 
batata, cabotian, 

ervilha e macarrão de 
letrinhas.

Papa de carne, 
inhame, cenoura, 

vagem, aveia e grão 
de bico.

Suco de melancia Suco de goiaba Suco de carambola Suco de abacaxi Suco de maracujá

MAÇÃ BANANA PRATA PURÊ DE PÊSSEGO MAMÃO MANGA

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Leite materno ou 
fórmula infantil

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

Ídem refeição das 
9:30 hs

MAÇÃ BANANA PRATA MAÇÃ BANANA PRATA PURÊ DE MAÇÃ
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