
AGOSTO 

Pão francês integral 
com geleia de fruta 

100% e queijo minas 
Suco de laranja 

Achocolatado e banana 

Pão de batata com patê 
de salmão e alface 

Suco de uva e iogurte  
Maçã 

Cookie integral de 
chocolate 

Suco de goiaba e 
achocolatado 

Abacaxi 

Pão de forma integral 
com muçarela 

Suco de maracujá 
Iogurte e pera 

Bolo de cenoura com 
cobertura 

Suco de abacaxi e 
achocolatado e melão 

Pão carequinha c/ 
recheio de pizza 

Suco de tangerina e 
iogurte 
Maçã 

Bolacha integral, 
Biscoito Creck Creck e 

patê de queijo 
Suco de acerola e 

achocolatado e banana 

Hamburguinho integral 
Suco de cajú e iogurte 

Melancia 

Pão francês integral 
com queijo minas e 
pasta de amendoim 
Suco de morango e 
achocolatado. Pera 

Bolo de banana integral 
Suco de uva e iogurte 

Abacaxi 

Pão francês integral c/ 
patê de atum 

Suco de abacaxi e 
achocolatado/Banana 

Pão de forma integral 
com tomate temperado 

Suco de laranja  
Iogurte e pera 

Pastel integral de carne 
Suco de morango e 

achocolatado 
Melão  

Pão francês integral c/ 
patê de frango 

Suco de uva e iogurte 
Maçã 

Bolo formigueiro com 
cobertura 

Suco de tangerina e 
achocolatado 

Abacaxi

Pão de mandioquinha 
com muçarela 

Suco de laranja e 
iogurte 
Maçã 

Pão francês integral 
com carne desfiada 
Suco de acerola e 

achocolatado 
Pera 

Pão de queijo 
Suco de maracujá e 

iogurte. 
Melancia 

Torrada integral com 
patê de salmão e Creck 

Creck 
Suco de cajú 

Achocolatado e banana 

Bolo de chocolate 
Suco de uva e iogurte 

Melão 

Pão de cenoura com 
tomate temperado 
(azeite e orégano) 

Suco de tangerina e 
achocolatado. Pera 

Pão francês integral 
com frango desfiado 
Suco de maracujá e 

iogurte. 
Banana. 
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Pão francês e francês 
integral com geleia fruta 

100% e queijo minas 
Suco de laranja 

Achocolatado e banana 

 

Pão de batata com patê 
de salmão e alface 

Suco de uva e iogurte  
Maçã 

 

Cookie integral de 
chocolate 

Suco de goiaba e 
achocolatado 

Abacaxi 

 

Pão de forma e forma 
integral com muçarela 

Suco de maracujá 
Iogurte e pera 

 

Bolo de cenoura com 
cobertura 

Suco de abacaxi e 
achocolatado e melão 

 

 

 

- 

 

Pão carequinha c/ 
recheio de pizza 

Suco de tangerina e 
iogurte 
Maçã 

 

Bolacha integral, 
Biscoito Creck Creck e 

patê de queijo 
Suco de acerola e 

achocolatado e banana 

 

Hamburguinho e 
hamburguinho integral 
Suco de cajú e iogurte 

Melancia 

 

Pão francês e francês 
integral c/ queijo minas 
e pasta de amendoim 

Suco de morango e 
achocolatado. Pera 

 

Bolo de banana integral 
Suco de uva e iogurte 

Abacaxi 
 

 Pão carequinha com 
queijo minas  

Suco de fruta e iogurte 
de morango 

Banana  

 Pão de forma e forma 
integral com patê de 

frango 

Pão francês e francês 
integral c/ patê de atum 

Suco de abacaxi e 
achocolatado/Banana 

 

Pão de forma e forma 
integral com tomate 

temperado 
Suco de laranja e 

iogurte Pera 

 

Pastel de carne e pastel 
integral de carne 

Suco de morango e 
achocolatado 

Melão  

 

Pão francês e francês 
integral c/ patê de 

frango 
Suco de uva e iogurte 

Maçã 

 

Bolo formigueiro com 
cobertura 

Suco de tangerina e 
achocolatado. Abacaxi 

 

 Pão francês e francês 
integral com frios 

Suco de fruta e 
achocolatado 

Maçã 

 Pão de mandioquinha 
com patê de queijo e 

milho 
Suco de fruta e iogurte 

Pão de mandioquinha 
com muçarela 

Suco de laranja e 
iogurte 
Maçã 

 

Pão francês e francês 
integral com carne 

desfiada 
Suco de acerola e 

achocolatado. Pera 

 

Pão de queijo 
Suco de maracujá e 

iogurte. 
Melancia 

 

 

Torrada/torrada integral 
com patê de salmão e 
biscoito de polvilho. 

Suco de cajú e 
achocolatado. Banana 

 

 

Bolo de chocolate 
Suco de uva e iogurte 

Melão 
 

 Pão francês e francês 
integral c/ queijo minas 
e pasta de amendoim 

Suco de fruta e iogurte 
de frutas 
Banana 

 Bolacha salgada, doce e 
biscoito de polvilho c/ 

patê de atum. 

Pão de cenoura com 
tomate temperado 
(azeite e orégano) 

Suco de tangerina e 
iogurte. Pera 

 

Pão francês e francês 
integral com frango 

desfiado 
Suco de maracujá e 

iogurte. Banana 

 

  

  

 
 

 

 Pão de francês e francês 
integral creme de queijo 

e blanquet 
Suco de fruta e 
achocolatado 

Maçã 
 Pão de forma e forma 

integral c/ queijo 
mussarela temperado 
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