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✔ Diariamente será oferecido leite; 

✔ Diariamente serão oferecidas frutas da estação. 
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 Segunda – 01 Terça – 02 Quarta – 03 Quinta – 04 Sexta – 05 

tarde 
Pão massinha com 

requeijão 
Bebês: bergamota 

Bolo de maçã com 
uva passa sem 

açúcar 
Bebês: maçã 

Sanduíche de queijo 
(pão massinha) 

Bebês: laranja do 
céu 

Biscoito salgado 
com pastinha de 

frango 
Bebês: banana 

Cookies caseiro de 
banana com granola 

sem açúcar 
Bebês: mamão 

 Segunda – 08 Terça – 09 Quarta – 10 Quinta – 11 Sexta – 12 

tarde 
Pão caseiro com 

requeijão 
Bebês: manga 

Bolo de banana sem 
açúcar 

Bebês: bergamota 

Crepioca de queijo  
Bebês: melão 

Bolo de cenoura 
sem açúcar 

Bebês: goiaba 

Mini prensado de 
queijo 

Bebês: banana 
amassada com 

aveia 

 Segunda – 15 Terça – 16 Quarta – 17 Quinta – 18 Sexta – 19 

tarde 

Pão francês com 
requeijão 

Bebês: bergamota 
 

Pão caseiro de 
cenoura com creme 

de ricota 
Bebês: kiwi 

Tomate em cubos, 
queijo minas e 

palitinho de cenoura 
Bebês: mamão 

Bolo banana e maçã 
sem açúcar 

Bebês: banana 

Panqueca de 
banana 

Bebês: maçã 

 Segunda – 22 Terça – 23 Quarta – 24 Quinta – 25 Sexta – 26 

tarde 

Pão massinha com 
queijo minas e 

requeijão 
Bebês: mamão 
amassado com 

aveia 

 
Bolo de cacau com 

beterraba sem 
açúcar 

Bebês: goiaba 

Pão caseiro com 
pastinha de cenoura 

Bebês: banana 

Cookies caseiro de 
aveia 

Bebês: bergamota 

Crepioca de queijo 
Bebês: maçã 

 Segunda – 29 Terça – 30 Quarta – 31   

tarde 
Bolo de banana com 

aveia sem açúcar 
Bebês: kiwi 

Cookies caseiro de 
banana com granola 

sem açúcar 
Bebês: bergamota 

Tomate em cubos, 
queijo minas e 

brócolis 
Bebês: banana 

  


