
          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

 

  

  2ª Feira 
10 dez 

3ª Feira 
11 dez 

4ª Feira 
12 dez 

5ª Feira 
13 dez 

6ª Feira 
14 dez 

Meio da Manhã Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Nabiça com feijão branco Peixe Juliana Creme de cenoura Feijão-verde 

Prato 
Ovos mexidos com massa 
cotovelos e feijão-verde 

cozido 

Abóbora estufada com 
alho francês e arroz 

branco. Abóbora corada 
com ervas 

Frango à morangó com 

puré de batata e ervilhas 

Perca no forno com 
massa lacinhos. Couve 

salteada  

Bifinhos de vitela 
estufados com batata 

cozida. Juliana de alface 
com cenoura 

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 
Maça assada ou Fruta da 

época  
Fruta da época Fruta da época  

Lanche da Tarde  
Leite com chocolate e 

pão com fiambre  

Iogurte, fruta e pão com 

creme vegetal 

Leite simples e pão com 

queijo 
Iogurte, aveia e banana FESTA DE NATAL    



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

  

  2ª Feira 
10 dez 

3ª Feira 
11 dez 

4ª Feira 
12 dez 

5ª Feira 
13 dez 

6ª Feira 
14 dez 

Meio da Manhã Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Nabiça com feijão branco Peixe Juliana Creme de cenoura Feijão-verde 

Prato 
Ovos mexidos com massa 
cotovelos e feijão-verde 

cozido 

Abóbora estufada com 
alho francês e arroz 

branco. Abóbora corada 
com ervas 

Frango à morangó com 

puré de batata e ervilhas 

Perca no forno com 
massa lacinhos. Couve 

salteada  

Bifinhos de vitela 
estufados com batata 

cozida. Juliana de alface 
com cenoura 

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 
Maça assada ou Fruta da 

época  
Fruta da época Fruta da época  

Lanche Sala 1  
Iogurte com bolacha e 

fruta  
Cerelac  Iogurte com aveia e fruta Cerelac  

FESTA DE NATAL   

Lanche Sala 2  
Iogurte e pão com 

fiambre  

Iogurte e pão com 

creme vegetal 

Leite simples e pão com 

queijo 
Iogurte, aveia e banana 



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

  

  2ª Feira 
10 dez 

3ª Feira 
11 dez 

4ª Feira 
12 dez 

5ª Feira 
13 dez 

6ª Feira 
14 dez 

Meio da Manhã Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Nabiça com feijão branco Peixe Juliana Creme de cenoura Feijão-verde 

Prato 
Ovos mexidos com massa 
cotovelos e feijão-verde 

cozido 

Abóbora estufada com 
alho francês e arroz 

branco. Abóbora corada 
com ervas 

Frango à morangó com 

batata cozida e ervilhas 

Perca no forno com 
massa lacinhos. Couve 

salteada  

Bifinhos de vitela 
estufados com batata 

cozida. Juliana de alface 
com cenoura 

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 
Maça assada ou Fruta da 

época  
Fruta da época Fruta da época  

Lanche da Tarde  
Iogurte sem lactose e pão 

com fiambre  

Iogurte sem lactose, 

fruta e pão com creme 

vegetal 

Iogurte sem lactose e 

pão com fiambre 

Iogurte sem lactose, 

aveia e banana 
FESTA DE NATAL    



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

 
 

 

  2ª Feira 
10 dez 

3ª Feira 
11 dez 

4ª Feira 
12 dez 

5ª Feira 
13 dez 

6ª Feira 
14 dez 

Meio da Manhã Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Nabiça com feijão branco Peixe Juliana Creme de cenoura Feijão-verde 

Prato 
Coelho estufado com 

massa sem ovo e feijão-
verde cozido 

Abóbora estufada com 
alho francês e arroz 

branco. Abóbora corada 
com ervas 

Frango à morangó com 

puré de batata e ervilhas 

Perca no forno com 
massa sem ovo. Couve 

salteada  

Bifinhos de vitela 
estufados com batata 

cozida. Juliana de alface 
com cenoura 

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 
Maça assada ou Fruta da 

época  
Fruta da época Fruta da época  

Lanche Sala 2  
Iogurte e pão com 

fiambre  

Iogurte e pão com 

creme vegetal 

Leite simples e pão com 

queijo 
Iogurte, aveia e banana FESTA DE NATAL   



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 

 

 

 

  2ª Feira 
17 dez 

3ª Feira 
18 dez 

4ª Feira 
18 dez 

5ª Feira 
20 dez 

6ª Feira 
21 dez 

Meio da Manhã Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Brócolos  Primavera  Espinafre  Couve coração  Santa Teresinha  

Prato 
Pastéis de bacalhau com 
arroz de tomate. Alface e 

cenoura 

Rancho de peru com 
macarrão, grão e 

lombardo 

Dourada grelhada com 

batata cozida e couve-

flor 

Arroz à Valenciana. 
Palitos de cenoura 

Salmão no forno com 
macedónia de legumes  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 
Gelatina ou Fruta da 

época  
Fruta da época Fruta da época  

Lanche da Tarde  
Leite simples e pão com 

queijo  

Iogurte, fruta e pão com 

creme vegetal 

Leite com cevada e pão 

com fiambre 
Leite simples e bolo  

Leite com chocolate e 

pão com queijo e alface  



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

  

  2ª Feira 
17 dez 

3ª Feira 
18 dez 

4ª Feira 
19 dez 

5ª Feira 
20 dez 

6ª Feira 
21 dez 

Meio da Manhã Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Brócolos  Primavera  Espinafre  Couve coração  Santa Teresinha  

Prato 
Pastéis de bacalhau com 
arroz de tomate. Alface e 

cenoura 

Rancho de peru com 
macarrão, grão e 

lombardo 

Dourada grelhada com 

batata cozida e couve-

flor 

Arroz à Valenciana. 
Palitos de cenoura 

Salmão no forno com 
macedónia de legumes  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época Fruta da época  Fruta da época Fruta da época  

Lanche Sala 1  
Iogurte com bolacha e 

fruta  
Cerelac Iogurte com aveia e fruta Cerelac  Iogurte com pão 

Lanche Sala 2  
Leite simples e pão com 

queijo 

Iogurte, fruta e pão com 

creme vegetal  

Leite com cevada e pão 

com fiambre 

Iogurte e pão com creme 

vegetal  

Iogurte e pão com queijo 

e alface 



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

  

  2ª Feira 
17 dez 

3ª Feira 
18 dez 

4ª Feira 
19 dez 

5ª Feira 
20 dez 

6ª Feira 
21 dez 

Meio da Manhã Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Brócolos  Primavera  Espinafre  Couve coração  Santa Teresinha  

Prato 
Pastéis de bacalhau com 
arroz de tomate. Alface e 

cenoura 

Rancho de peru com 
macarrão, grão e 

lombardo 

Dourada grelhada com 

batata cozida e couve-

flor 

Arroz à Valenciana. 
Palitos de cenoura 

Salmão no forno com 
macedónia de legumes  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época 
Gelatina ou Fruta da 

época  
Fruta da época Fruta da época  

Lanche da Tarde  
Iogurte sem lactose e pão 

com fiambre   

Iogurte sem lactose, 

fruta e pão com creme 

vegetal 

Iogurte sem lactose e 

pão com fiambre  

Iogurte sem lactose, 

fruta e pão com creme 

vegetal 

Iogurte sem lactose e 

pão com fiambre 



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

  

 

  2ª Feira 
17 dez 

3ª Feira 
18 dez 

4ª Feira 
19 dez 

5ª Feira 
20 dez 

6ª Feira 
21 dez 

Meio da Manhã Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Brócolos  Primavera  Espinafre  Couve coração  Santa Teresinha SEM ovo 

Prato 
Lombinhos de peixe com 
arroz de tomate. Alface e 

cenoura 

Rancho de peru com 
massa sem ovo, grão e 

lombardo 

Dourada grelhada com 

batata cozida e couve-

flor 

Arroz à Valenciana. 
Palitos de cenoura 

Salmão no forno com 
macedónia de legumes  

Sobremesa Fruta da época Fruta da época Fruta da época  Fruta da época Fruta da época  

Lanche Sala 2  
Leite simples e pão com 

queijo 

Iogurte, fruta e pão com 

creme vegetal  

Leite com cevada e pão 

com fiambre 

Iogurte e pão com creme 

vegetal  

Iogurte e pão com queijo 

e alface 



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

 

  

  2ª Feira 
24 dez 

3ª Feira 
25 dez 

4ª Feira 
26 dez 

5ª Feira 
27 dez 

6ª Feira 
28 dez 

Meio da Manhã 

FELIZ NATAL    

Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Creme de ervilhas Curgete e cenoura Legumes  

Prato 

Esparguete à bolonhesa. 

Juliana de alface com 

beterraba 

Pescada cozida com ovo, 
batata e brócolos 

Coxa de frango assado 
com arroz de cenoura. 

Esparregado  

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época Fruta da época 

Lanche da Tarde  
Leite simples e pão com 

queijo 

Iogurte com aveia e 

banana 

Leite com chocolate e 

pão com fiambre 



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

  

  2ª Feira 
24 dez 

3ª Feira 
25 dez 

4ª Feira 
26 dez 

5ª Feira 
27 dez 

6ª Feira 
28 dez 

Meio da Manhã 

FELIZ NATAL    

Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Creme de ervilhas Curgete e cenoura Legumes  

Prato 

Esparguete à bolonhesa. 

Juliana de alface com 

beterraba 

Pescada cozida com ovo, 
batata e brócolos 

Coxa de frango assado 
com arroz de cenoura. 

Esparregado  

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época Fruta da época 

Lanche Sala 1  Cerelac  
Iogurte com aveia e 

banana  
Iogurte com bolacha e 

fruta 

Lanche Sala 2  
Leite simples e pão com 

queijo  

Iogurte com aveia e 

banana  

Iogurte e pão com 

fiambre  



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

  

 

  2ª Feira 
24 dez 

3ª Feira 
25 dez 

4ª Feira 
26 dez 

5ª Feira 
27 dez 

6ª Feira 
28 dez 

Meio da Manhã 

FELIZ NATAL   

Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Creme de ervilhas Curgete e cenoura Legumes  

Prato 

Esparguete à bolonhesa. 

Juliana de alface com 

beterraba 

Pescada cozida com ovo, 
batata e brócolos 

Coxa de frango assado 
com arroz de cenoura. 

Esparregado  

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época Fruta da época 

Lanche da Tarde  
Iogurte sem lactose e 

pão com fiambre 

Iogurte sem lactose com 

aveia e banana 

Iogurte sem lactose e 

pão com fiambre 



          

Nutricionista Margarida Lopes (1338N) 

 
 

 

Ementa sujeita a alterações de última hora. 

  

 

  2ª Feira 
24 dez 

3ª Feira 
25 dez 

4ª Feira 
26 dez 

5ª Feira 
27 dez 

6ª Feira 
28 dez 

Meio da Manhã 

FELIZ NATAL    

Fruta da época Fruta da época Fruta da época 

A
lm

o
ço

 

Sopa Creme de ervilhas Curgete e cenoura Legumes  

Prato 

Massa sem ovo à 

bolonhesa. Juliana de 

alface com beterraba 

Pescada cozida (sem 
ovo), batata e brócolos 

Coxa de frango assado 
com arroz de cenoura. 

Esparregado  

Sobremesa Fruta da época  Fruta da época Fruta da época 

Lanche Sala 2  
Leite simples e pão com 

queijo  

Iogurte com aveia e 

banana  

Iogurte e pão com 

fiambre  


