
 

                     PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

                     Estado do Paraná 

                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    

 

                           
 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ DA 

MANHÃ 

09:30 h 

Leite com Achocolatado 
caseiro (achocolatado + cacau 

em pó) 

Pão de forma com 
requeijão 

 
Leite com polpa de 

maracujá 
Pão francês com manteiga 

Chá Mate 
Bolo de chocolate 

(achocolatado em pó, trigo, 
açúcar, óleo, fermento, ovo) 

 
Leite com café 

Pão francês com 
margarina 

Leite com 
Achocolatado caseiro 
(achocolatado + cacau em 

pó) 
Pão de leite com 

manteiga 

ALMOÇO 

11:30 h  
Arroz, feijão, carne 
moída com batata e 

cenoura 
Salada de acelga 

Sobremesa: Melão 
 

Arroz, feijão, 
 Carne suína refogada e 

acebolada 
Farofa (ovo, cebola, alho, 

repolho, cenoura, tomate, cheiro 
verde, sal, farinha de mandioca ou 

milho) 
Salada de tomate 

Arroz, feijão, 
 frango xadrez (frango, 

pimentão, cenoura, brócolis, 
sal, cebola, alho, óleo) 

Salada de alface 
 

Arroz, falsa feijoada, 
mandioca cozida,  
Salada de couve 

Sobremesa: banana 
 

Arroz/polenta,  
Coxa e sobrecoxa ao 

molho,  
Salada de tomate 

com pepino  
Sobremesa: Mamão  

CAFÉ DA 

TARDE 

15:00 h 
Leite sabor Morango 
Bolacha de maisena 

Pão com  
carne moída  

Suco natural de acerola 

Arroz doce (Arroz, leite e 

açúcar) 
Maçã  

Torta salgada mista 
(leite, farinha de trigo, ovo, 
fermento, sal, carne moída, 
abobrinha, cenoura, tomate, 

cebola, cheiro verde) 
Suco concentrado de 

uva 

Pipoca 
Chá mate com limão 

OBS.:CARDÁPIO SUJEITO À ALTERAÇÕES                

                                                                                           

                                                                                               _____________________________          

                                                                                                       Vanessa Cipriani Giuliangeli 

                                                                                                                  CRN8 – 3473  

Média 
semanal 

Energia 
(kcal) 

Proteína 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Saturados 
(g) 

Carboidratos 
(g) 

Fibra 
Alimentar 

(g) 

Cálcio 
(mg) 

Magnésio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

Retinol 
(mcg) 

Vit C. 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

Grupo 3 
(6 a 10 anos) 

1137,20 60,09 43,27 17,79 140,63 16,83 909,20 425,54 13,51 7,74 351,54 1821,8 868,67 



 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 
                    Estado do Paraná 

                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ DA 

MANHÃ 

09:30 h 

Leite com Achocolatado 
caseiro (achocolatado + cacau 

em pó) 

Pão de leite com 
margarina 

 
Leite com café 

Pão francês com queijo 
mussarela 

Leite com Achocolatado 
caseiro (achocolatado + 

cacau em pó) 
Pão caseiro com 

manteiga 

 
Leite com polpa de 

morango 
Bolacha de água e sal 

Leite com 
Achocolatado caseiro 
(achocolatado + cacau em 

pó) 

Pão de leite com 
manteiga 

ALMOÇO 

11:30 h  Arroz, feijão, 
Ovo cozido com batata e 

cenoura 

Salada: Almeirão 
 

Arroz, feijão, frango 
empanado assado (peito de 

frango, alho, sal, farinha de 
mandioca, ovo e óleo)  

Salada de Chicória 
 

Arroz/ Macarrão à 
bolonhesa,  

Salada de alface  
Sobremesa: abacaxi 

Arroz, feijão, quibe 
assado (carne moída, trigo 

para quibe, cebola, sal, óleo, 
cheiro verde, ovos, farinha de 

trigo e alho), 
Salada de beterraba 

Sobremesa: 
melancia/melão 

Arroz, feijão,  
Carne em tiras com 
abóbora cabotiá ou 

batata 
Salada de repolho 

 

CAFÉ DA 

TARDE 

15:00 h 
Sucrilhos com leite 

goiaba 

Torta de carne moída 
(abobrinha, carne moída, cebola, 

tomate, cheiro verde, sal, ovo, 
farinha de trigo, óleo, leite e 

fermento) 
Suco de abacaxi 

concentrado 

Chá mate 
Bolo de fubá (ovo, óleo, 

leite, fubá, farinha de trigo, 
açúcar e fermento) 

Suco concentrado de 
goiaba 

Sanduíche natural (pão 

de forma, frango desfiado, 
leite, amido, óleo, extrato de 

tomate, tomate, cenoura, 
cebola, cheiro verde e alface) 

Iogurte com banana 
 

OBS.:CARDÁPIO SUJEITO À ALTERAÇÕES                

        

                                                                                                        _____________________________          

                                                                                                                   Vanessa Cipriani Giuliangeli 

                                                                                                                             CRN8 – 3473 

Média 
semanal 

Energia 
(kcal) 

Proteína 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Saturados 
(g) 

Carboidratos 
(g) 

Fibra 
Alimentar 

(g) 

Cálcio 
(mg) 

Magnésio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

Retinol 
(mcg) 

Vit C. 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

Grupo 3 
(6 a 10 anos) 

1146,99 54,09 38,23 19,70 134,78 11,84 774,00 173,24 9,29 60,27 332,01 123,99 3,27 



                       

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 
                    Estado do Paraná 

                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ DA 

MANHÃ 

09:30 h 

Leite com Achocolatado 
caseiro (achocolatado + 

cacau em pó) 
Pão de forma com 

requeijão 

 
Leite com mamão e 

banana 
Pão francês com 

manteiga 

 
Chá Mate 

Bolo de coco (trigo, coco 

ralado, açúcar, óleo, fermento e 
ovo) 

 
Leite com café 

Pão francês com 
margarina 

Leite com 
Achocolatado caseiro 
(achocolatado + cacau em 

pó) 

Pão de leite com 
manteiga 

ALMOÇO 

11:30 h  
Arroz, feijão, 

 Nhoque com carne 
moída 

Salada de Acelga 

Arroz, feijão 
Frango ao molho (coxa e 

sobrecoxa),  
Salada mista: brócolis, 

cenoura e vagem 
Sobremesa: maçã 

Arroz, feijão, 
 carne de suína, 

canjiquinha 
Salada tomate com grão 

de bico 
 

Arroz, feijão, 
Carne de panela, 

Farofa de legumes (ovo, 

cebola, alho, repolho, cenoura, 
tomate, cheiro verde, sal, 

farinha de mandioca ou milho) 

Salada de Couve  
Sobremesa: laranja 

Arroz, feijão, 
Strognoff de frango 
(frango em cubos, alho, 

tomate, extrato de tomate, 
cebola, amido de milho, leite 

e óleo)  
Salada de Alface 

Sobremesa: Melão 

CAFÉ DA 

TARDE 

15:00 h 

Chá mate 
Bolacha rosquinha 

 

Limonada 
Pão com ovo mexido 

  

Salada de fruta 
(banana, mamão, 

laranja com linhaça). 

Mingau de chocolate 
com farinha láctea e 

banana 

Suco concentrado de 
uva 

Torta de frango (farinha 

de trigo, ovos, óleo, 
fermento, peito de frango, 
extrato de tomate, tomate, 

cenoura ralada e milho 
verde) 

OBS.:CARDÁPIO SUJEITO À ALTERAÇÕES                

                                                                                            ___________________________          

                                                                                                  Vanessa Cipriani Giuliangeli 

                                                                                                              CRN8 – 3473  

Média 
semanal 

Energia 
(kcal) 

Proteína 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Saturados 
(g) 

Carboidratos 
(g) 

Fibra 
Alimentar 

(g) 

Cálcio 
(mg) 

Magnésio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

Retinol 
(mcg) 

Vit C. 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

Grupo 3 
(6 a 10 anos) 

1137,38 47,47 35,16 15,42 134,18 10,54 534,05 127,15 7,15 4,81 335,86 49,20 731,19 



                                           

                       

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 
                    Estado do Paraná 

                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

CAFÉ DA 

MANHÃ 

09:30 h 

Leite com Achocolatado 
caseiro (achocolatado + cacau 

em pó) 
Pão Integral com 

margarina 

Leite com café 
Pão francês com requeijão 

Leite com Achocolatado 
caseiro (achocolatado + 

cacau em pó) 
Pão caseiro com 

manteiga 

Leite com polpa de 
morango 

Bolacha de maisena 

Leite com 
Achocolatado caseiro 
(achocolatado + cacau em 

pó) 

Pão de leite com 
manteiga 

ALMOÇO 

11:30 h  

Arroz, feijão, omelete de 
forno (ovo, tomate, cenoura, 

queijo ralado, leite, fermento, 
cebola, cheiro verde e sal) 
Salada de beterraba  

 

Arroz, lentilha  
Frango assado (Coxa e 

sobrecoxa), batata doce, 
Salada de Rúcula com 

manga 
 

Arroz, Macarrão à 
bolonhesa,  

Salada de tomate com 
pepino 

Sobremesa: Abacaxi 

Arroz integral, feijão 
Escondidinho (batata) 
com frango desfiado  
Salada de almeirão 
Sobremesa: goiaba 

Arroz,  
Tutu de feijão, 

Carne de panela com 
mandioca, 

 Salada de repolho  

CAFÉ DA 

TARDE 

15:00 h 

Fanta Falsa (laranja, cenoura, 

limão) 
Pão de leite com 

requeijão 
 

Iogurte com aveia, linhaça, 
chia e banana  

Suco de acerola  
Quibe assado (carne 

moída, trigo para quibe, cebola, 
sal, óleo, cheiro verde, ovos, 

farinha de trigo e alho)  

 

Chá mate 
Bolo de cenoura (óleo, 

açúcar, farinha de trigo, 
cenoura, ovos e fermento) 

Suco de maracujá 
Torta de legumes 

(trigo, sal, óleo, fermento, 
frango desfiado, milho verde, 

cenoura e abobrinha)  

OBS.:CARDÁPIO SUJEITO À ALTERAÇÕES                                                                     

                  

                                                                                                     _____________________________          

                                                                                                              Vanessa Cipriani Giuliangeli 

                                                                                                                          CRN8 – 3473 

 

Média 
semanal 

Energia 
(kcal) 

Proteína 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Saturados 
(g) 

Carboidratos 
(g) 

Fibra 
Alimentar 

(g) 

Cálcio 
(mg) 

Magnésio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Zinco 
(mg) 

Retinol 
(mcg) 

Vit C. 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

Grupo 3 
(6 a 10 anos) 

1185,05 49,46 35,27 22,79 134,67 14,04 747,20 147,57 6,42 5,08 559,85 596,20 631,34 


