
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA    
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo   

Alimentação Escolar

CARDÁPIO BERÇARIOS - 6 á 15 meses                    
MAIO DE 2022

Refeição/dias Idade Segunda - feira 02-05 Terça - feira 03-05 Quarta - feira 04-05 Quinta - feira 05-05 Sexta - feira 06-05

Lanche da 
manhã         
8h30

6 á 15 meses Papa de mamão papaya Papa de banana com 
aveia cozida Purê de Pêra Papa de maçã Papinha de abacate com 

mamão

Almoço         
10h30

6 á 15 meses

Purê de abóbora com 
batatinha, caldo de feijão 
e carne moída (semi 
triturada para BI).                      
Suco de Laranja Lima            

Sopa de músculo com 
batata,  cenoura, brócolis 
e frag de arroz                         
Suco de melão

Papa de feijão(caldo 
antes de 8 meses), batata 
doce, cenoura e ovos 
mexidos.                      
Suco de melancia

Sopa de frango com 
cenoura, chuchu, 
brócolis e frang.de arroz  
Suco de laranja lima 
com cenoura

Polenta cremosa com 
frango (semi triturado 
para BI)                   
Suco de laranja lima

Reforço 
12h30

6 á 15 meses Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite

Lanche da 
tarde      
14h30

6 á 15 meses Purê de Manga Papa de mamão papaya Papinha de abacate com 
morango Papa de banana Papa de mamão papaya 

Jantar                
16h

6 á 15 meses
Sopa de músculo, batata, 
cenoura, couve-flor e  
fragmento de arroz             

Purê de batatinha com 
beterraba e feijão (apenas 

o caldo antes dos 8 
meses)               

Sopa cremosa de fígado, 
batata, cenoura, abóbora 
e cabelo de anjo                

Pure de batata doce com 
cenoura, carne picada e 
desfiada(semi triturada 
p/ BI e caldo de feijão                             

Sopa de frango, brócolis, 
chuchu, cenoura e 
inhame                 

** para a sopa de fígado bovino: o fígado deve ser primeiramento refogado com alho e cebola e então deve-se colocar aguá e os legumes para cozinhar.  Utilizar parte do caldo para 
liquidificar com o fígado e retornar a sopa (ficará uma sopa cremosa) - Nas outras sopas é necessaria a ingestão de carnes pelos bebês, desta forma as carnes deverão ser picadas de forma 

bem pequena e amassadas (desfiadas) no momento da ingestão.

Nutricionista Bruna Rafaela Utech Reinke CRN10 2708 e Jaqueline S. Santos CRN10: 8491P

Orientações: Deve-se oferecer água filtrada(mineral) entre as refeições



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA    
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo   

Alimentação Escolar

CARDÁPIO BERÇARIOS - 6 á 15 meses                    
MAIO DE 2022

Refeição/dias Segunda - feira 09-05 Terça - feira 10-05 Quarta - feira 11-05 Quinta - feira 12-05 Sexta - feira 13-05

lanche da 
manhã           
8h30

6 á 15 meses Papa de mamão papaya Papinha de abacate com 
morango Purê de maçã Papa de mamão papaya Purê de manga

Almoço          
10h30

6 á 15 meses

Sopa de frango com 
inhame, cenoura, brócolis 
e arroz.                         
Suco de laranja lima                 

Pure de batata com 
chuchu, caldo de feijão e 
ovo cozido                    
Suco de melão     

Polenta cremosa com 
frango desfiado (semi 
triturado) e beterraba 
cozida                           
Suco delaranja lima com 
cenoura

Sopa de carne, batata, 
cenoura, chuchu e 
cabelo de anjo                
Suco de maracujá

Caldo de feijão, frag. de 
arroz, carne desfiada, 
abobora e couve flor 
cozida                    Suco 
de laranja lima

Reforço 
12h30

6 á 15 meses Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite

Lanche da 
tarde        
14h30

6 á 15 meses Purê de maçã Papa de banana branca Papa de abacate com 
mamão papaya

Purê de Pêra com aveia 
cozida Papa de mamão papaya 

Refeição da 
tarde           
16h

6 á 15 meses
Papa de batata doce com 
abobrinha e caldo de 
feijão

Sopa de frango, cenoura, 
batata, brócolis e 
fragmento de arroz

Sopa de carne, batata, 
abóbora, couve-flor e 
frangmento de arroz

Papa de batata, 
beterraba, frag de arroz 
e feijão  (apenas o caldo 
antes dos 8 meses)

Sopa de frango com 
batatinha, cenoura, 
brócolis, chuchu e 
macarrão.

** para a sopa de fígado bovino: o fígado deve ser primeiramento refogado com alho e cebola e então deve-se colocar aguá e os legumes para cozinhar.  Utilizar parte do caldo para 
liquidificar com o fígado e retornar a sopa (ficará uma sopa cremosa) - Nas outras sopas é necessaria a ingestão de carnes pelos bebês, desta forma as carnes deverão ser picadas de forma 

bem pequena e amassadas (desfiadas) no momento da ingestão.

Nutricionista Bruna Rafaela Utech Reinke CRN10 2708 e Jaqueline S. Santos CRN10: 8491P

Orientações: Deve-se oferecer água filtrada(mineral) entre as refeições



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA    
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo   

Alimentação Escolar

CARDÁPIO BERÇARIOS - 6 á 15 meses                    
MAIO DE 2022

Refeição/dias Idade Segunda - feira 16-05 Terça - feira 17-05 Quarta - feira 18-05 Quinta - feira 19-05 Sexta - feira 20-05

Lanche da 
manhã         
8h30

6 á 15 meses Papa de mamão papaya Purê de Pera com aveia 
cozida

Papa de banana com 
morango (1 banana p/ 1 
morango)

Papa de mamão papaya Papinha de batata doce

Almoço         
10h30

6 á 15 meses

Papa cremosa de fígado, 
batata, abóbora e cabelo 
de anjo                     Suco 
de laranja lima

Sopa de carne com 
inhame,  cenoura, couve 
flor e macarrão cabelo de 
anjo                         Suco 
de melão

Papa de feijão(apenas 
caldo antes de 8 meses), 
batata, cenoura, frag. de 
arroz  e ovos                      
Suco de melancia

Sopa de frango com 
cenoura, chuchu, 
brócolis e frang.de arroz  
Suco de laranja lima 
com cenoura

Polenta cremosa com 
carne moída (semi 
triturada)                   
Suco de laranja lima

Reforço 
12h30

6 á 15 meses Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite

Lanche da 
tarde      
14h30

6 á 15 meses Purê de Manga Papinha de abacate com 
morango Purê de Pêra Purê de Maçã com aveia 

cozida Papa de mamão

Jantar                
16h

6 á 15 meses

Purê de batatinha, 
cenoura, beterraba e 
feijão (apenas o caldo 
antes dos 8 meses)

Polenta cremosa com 
carne moída (semi 
triturada)                   

Sopa de frango, brócolis, 
chuchu, cenoura e inhame 
e frag de arroz.

Pure de batata doce, 
carne desfiada (semi 
triturada), cenoura e 
caldo de feijão 

Sopa de frango com 
inhame, cenoura, 
brócolis e macarrão 
cabelo de anjo.                                        

** para a sopa de fígado bovino: o fígado deve ser primeiramento refogado com alho e cebola e então deve-se colocar aguá e os legumes para cozinhar.  Utilizar parte do caldo para 
liquidificar com o fígado e retornar a sopa (ficará uma sopa cremosa) - Nas outras sopas é necessaria a ingestão de carnes pelos bebês, desta forma as carnes deverão ser picadas de forma 

bem pequena e amassadas (desfiadas) no momento da ingestão.

Nutricionista Bruna Rafaela Utech Reinke CRN10 2708 e Jaqueline S. Santos CRN10: 8491P

Orientações: Deve-se oferecer água filtrada(mineral) entre as refeições



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA    
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo   

Alimentação Escolar

CARDÁPIO BERÇARIOS - 6 á 15 meses                    
MAIO DE 2022

Refeição/dias Idade Segunda - feira 23-05 Terça - feira 24-05 Quarta - feira 25-05 Quinta - feira 26-05 Sexta - feira 27-05

Lanche da 
manhã         
8h30

6 á 15 meses Papa de mamão papaya Purê de manga Purê de Pêra Papa de banana Papinha de abacate com 
mamão

Almoço         
10h30

6 á 15 meses

Papa de feijão(caldo antes 
de 8 meses), batata, 
cenoura e ovos.                       
Suco de melancia

Sopa de carne com batata 
doce,  cenoura, abóbora e 
frag de arroz                         
Suco de maracujá

Pure de batata com 
chuchu, caldo de feijão e 
frango desfiado (semi 
triturado)                    
Suco de melão     

Sopa de frango com 
cenoura, chuchu, couve-
flor e frang.de arroz  
Suco de laranja lima 
com cenoura

Polenta cremosa com 
carne moída (semi 
triturada)                   
Suco de laranja lima

Reforço 
12h30

6 á 15 meses Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite Fórmula infantil ou leite

Lanche da 
tarde      
14h30

6 á 15 meses papinha de batata doce Papinha de abacate com 
banana Papa de mamão papaya Purê de Maçã Papa de mamão com 

morango 

Jantar                
16h

6 á 15 meses
Sopa de carne, batata, 
cenoura, brócolis e  
fragmento de arroz

Purê de batatinha, batata 
salsa, beterraba e feijão 
(apenas o caldo antes dos 
8 meses)

Sopa cremosa de fígado 
ou carne bovina, batata, 
cenoura, abóbora e 
cabelo de anjo                

Pure de batata doce, 
carne desfiada, cenoura 
e caldo de feijão 

Sopa de frango, brócolis, 
chuchu, cenoura e 
inhame

** para a sopa de fígado bovino: o fígado deve ser primeiramento refogado com alho e cebola e então deve-se colocar aguá e os legumes para cozinhar.  Utilizar parte do caldo para 
liquidificar com o fígado e retornar a sopa (ficará uma sopa cremosa) - Nas outras sopas é necessaria a ingestão de carnes pelos bebês, desta forma as carnes deverão ser picadas de forma 

bem pequena e amassadas (desfiadas) no momento da ingestão.

Nutricionista Bruna Rafaela Utech Reinke CRN10 2708 e Jaqueline S. Santos CRN10: 8491P

Orientações: Deve-se oferecer água filtrada(mineral) entre as refeições

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



1. Crianças menores de 6 meses que ingressarem no CEI deverão ter a alimentação prescrita pelo pediatra.

2. As frutas deverão ser amassadas ou picadas, evoluindo gradativamente a forma de apresentação respeitando sempre o desenvolvimento de cada criança.

3. Ressaltamos que a alimentação das crianças, tanto as frutas como a alimentação salgada, não devem ser liquidificadas, exceto quando descrito no cardápio 
ou em casos de problema de saúde específico com devidas orientações médicas. A prática de liquidificar os alimentos não estimula a mastigação por parte das 
crianças.

4. Reforço a orientação de utilizar o mínimo de sal nas preparações salgadas (lembro que para o paladar dos bebês não há necessidade de acrescentar o sal, 
sendo assim  a sopa deverá ficar bem insossa ao nosso paladar).

5. Após os 8 meses nas papas com feijão poderá ser utilizado o grão do feijão amassado, antes dos 8 meses deverá ser utilizado apenas o caldinho do feijão.

6. Assim que as professoras perceberem a evolução dos bebês, após as 15 meses (normalmente) os mesmos podem passar a receber as refeições conforme o 
cardápio Geral do CEI, fazendo as modificações necessárias na textura e consistencia.

7. As fórmulas infantis deverão ser ofertadas conforme hábito e orientação dos pais, nas quantidades estipuladas por eles. Lembro que devemos primeiramente 
colocar a quantidade de ágau indicada (pelos pais) e posteriormente adicionar o leite na quantidade indicada pelos pais.

8. Não serão permitidas alterações no cardápio sem autorização prévia da nutricionista da Secretaria de Educação

Nutricionista: Bruna R. Utech Reinke CRN10 2708 e Jaqueline S. Santos CRN10: 8491P




















