
DATAS ESPECIAIS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2020 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO 

CEM: 

04/02 – pão com molho carne moída/cenoura/milho e suco no lanche da manhã e 

tarde.  

CEMEI: 

04/02 – pão com molho carne moída/cenoura/milho e suco no almoço/ jantar.  

 

PÁSCOA 

CEM e CEMEI: 

09/04 – bolo de chocolate ou de cenoura com cobertura de chocolate e leite com chocolate ou suco nos 

lanches (manhã e tarde). 

* 1 ovinho de páscoa (40g) por aluno. 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL – MAIO (CEMEIS) 

CEMEI: 

11 a 15/05 – abordar o tema “Frutas” com os alunos, encerrando no dia 15/05 com salada de frutas nos 

lanches da manhã e tarde. 

18 a 22/05 – abordar o tema “Legumes e verduras” com os alunos, encerrando no dia 22/05 com uma 

salada colorida no almoço e jantar. 

Obs. lembrar de mandar 1 relatório com fotos, a respeito dos 2 temas.  

 

FESTA JUNINA 

CEM: 

25/06 - pão com carne moída/milho/cenoura e suco nos lanches da manhã e tarde. 

26/06 - bolo de fubá, pipoca salgada e chocolate quente nos lanches da manhã e da tarde. 

* 1 kit por aluno matriculado contendo 1 pipoca doce (20g) e 2 doces típicos. 

CEMEI: 

09/06 - pão com molho carne moída/cenoura/milho e suco no almoço/jantar.  

10/06 - bolo de fubá e chocolate quente nos lanches da manhã e da tarde. 

* 1 kit por aluno matriculado contendo 1 pipoca doce (20g) e 2 doces típicos. 

Obs. Comemoração dos aniversariantes do mês ficará para o dia 26/06. 

 

 

 

 

 



DIA DAS CRIANÇAS 

 

CEM: 

08/10 - bolo de chocolate com cobertura e suco nos lanches da manhã e da tarde. 

09/10 - pão com molho carne moída/cenoura/milho, suco e picolé de frutas nos lanches da manhã e 

tarde.  

* 1 kit por aluno com composição a ser definida. 

CEMEI: 

08/10 - bolo de chocolate com cobertura e suco natural nos lanches da manhã e da tarde. 

09/10 - pão com molho carne moída/cenoura/milho, suco e picolé de frutas no almoço/jantar.  

* 1 kit por aluno com composição a ser definida. 

 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO - PROJETO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL  

 

CEM e CEMEI: 

16/10 – Salada de frutas nos lanches (manhã e tarde). 

Obs. lembrar de comemorar a data com as crianças e  

mandar o relatório com fotos! 

 

ALMOÇO/JANTAR ESPECIAL DE FINAL DE ANO (NATAL) 

CEM 

27/11 – arroz, creme de milho, carne em peça tipo lagarto em molho, salada de maionese (com batata, 

cenoura, vagem e ovo), salada verde e suco. (Ou outro cardápio semelhante aprovado pelo Setor de 

Alimentação Escolar).  

CEMEI 

27/11 - arroz, feijão, carne em peça tipo lagarto em molho, salada de maionese (com batata, cenoura, 

vagem e ovo), salada verde e suco. (Ou outro cardápio semelhante aprovado pelo Setor de Alimentação 

Escolar).  

Obs. a comemoração aniversariantes do mês de novembro ficará para 

 o dia 20/11, e do mês de dezembro será dia 04/12. 

 

 

 

 


