
 

Nutricionista - Andréa Barduco - CRN3568 - andreabarduco@gmail.com 

6 meses 

Primeira semana sucos de frutas variadas (mamão, pera, maçã, cenoura, laranja lima,...). Segunda semana papa de 

frutas (as frutas raspadinhas). Próximas duas semanas acrescentar papa de verduras.  

Manhã  Leite Materno 
Intervalo Suco de frutas 
 Almoço Leite Materno 
Lanche Leite Materno e papas de frutas 
Jantar  Leite Materno 
Noite Leite Materno 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche 
Chá de camomila  
Maçã 
Raspadinha 

Suco de mamão 
com cenoura  
Pêra raspadinha 

Suco de maçã  
Mamão 
amassadinho 

 Suco de laranja 
lima  
Manga  

Suco de Pera 
Banana prata 
amassadinha 

Almoço 
Papas de batata, 
cenoura e 
Abobrinha 

Chuchu, batata 
Salsa, mandioca 

Batata doce 
Cenoura e cará 

Abóbora, chuchu 
e batata salsa 

Abobrinha, 
batata e 
Cenoura 

Verduras: 3 opções ofertadas na mesma refeição, mas separadamente no prato para poder identificar se há algum 

tipo de intolerância. Nessa fase não usamos temperos. 

7 meses 

7 meses acrescentar folhas de verduras picadas; 7 meses e 1 semana acrescentar caldo de carne. (respeitando 

restrições) 

Manhã  Leite Materno 
Intervalo Suco de frutas 
Almoço Papa salgada 
Lanche Papa de frutas e Leite Materno 
Jantar  Leite Materno 
Noite Leite Materno 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche 
Chá de 
camomila 
Maçã 
Raspadinha 

Suco de mamão 
com cenoura  
pera raspadinha 

Suco de maçã  
mamão 
amassadinho 

 Suco de laranja 
lima  
Pêssego 
raspadinho 

Suco de Pera 
Banana prata 
amassadinha 



Almoço 
Batata, 
cenoura, 
abobrinha 
espinafre, 
caldo frango  

Chuchu, batata 
salsa, mandioca 
Acelga 
Caldo de carne 

Purê de tomate, 
cenoura e cará 
Repolho 
Caldo de carne 

Abóbora, 
chuchu e batata 
salsa folha de 
Beterraba 
Caldo de frango 

Abobrinha, 
batata e 
cenoura, 
Escarola 
Caldo de carne 

 

8 a 10 meses 

Acrescentar carne moída ou desfiada e gema de ovo. Aumentar a consistência, pedaços maiores.  

9 meses introduzir arroz, macarrão e polenta. Nessa fase ainda não é usado tempero. 

Manhã  Leite Materno 
Intervalo Suco de frutas 
Almoço Papa salgada 
Lanche Papa de frutas e Leite Materno 
Jantar  Papa salgada 
Noite Leite Materno 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche 
Chá de 
camomila 
Maçã 
Pão integral  

Suco de mamão 
com cenoura  
Pêra Bolo 
integral de 
banana 

Suco de maçã  
mamão  
Broa de centeio  

Suco de laranja 
lima  
Pêssego  
Bolo integral de 
cenoura 

Suco de Pera 
Banana prata 
amassadinha 
com aveia 

Almoço  
Cenoura, 
abobrinha 
espinafre 
Quinoa caldo 
de feijão 
Salada crua 

Chuchu, batata 
salsa, mandioca 
Acelga refogada 
Arroz integral 
carne desfiada e 
caldo de lentilha 
Salada crua 

Cenoura e cará 
Repolho 
refogado 
Arroz integral e 
caldo de feijão 
Salada crua 

Abóbora, 
chuchu e batata 
salsa  
Folhas de 
beterraba 
Frango desfiado  
macarrão 
integral 
Salada crua 

Abóbora, 
cenoura e 
escarola 
refogada 
Quirera com 
carne moida 
Feijão 
Salada crua 

11 a 12 meses 

Introdução de grãos, feijão (leguminosas). A partir dos 12 meses introduzir peixe e clara do ovo. Nessa fase 

acrescentam-se temperos. 

Manhã  Leite Materno 
Intervalo Suco de frutas 
Almoço Papa salgada 
Lanche Papa de frutas 
Jantar  Papa salgada 
Noite Leite Materno 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche: 
Chá de 
Camomila 
Maçã 
Pão integral 

Suco de mamão 
com cenoura  
Pêra 
Bolo integral de 
Banana  

Suco de maçã  
Mamão  
Broa de centeio 

Suco de laranja 
lima  
Maçã  
Bolo integral de 
cenoura 

Suco de Pera 
Banana prata 
amassadinha 
com aveia 



Almoço:  
Cenoura, 
Abobrinha e 
Espinafre 
refogados 
Quinoa 
Feijão 
Salada crua 

Chuchu, Batata 
Salsa, Mandioca 
e Acelga 
refogada 
Carne desfiada 
Arroz integral e 
Lentilha 
Salada crua 

Cenoura, Cará, 
Berinjela e 
Repolho 
refogados Peixe  
Arroz integral 
Feijão 
Salada crua 

Abóbora, 
Chuchu, Batata 
Salsa e Folhas de 
Beterraba 
refogada 
Frango desfiado 
Macarrão 
integral 
Salada crua 

Abobrinha, 
cenoura, Batata 
e Escarola 
refogada 
Quirera com 
carne moida 
Feijão 
Salada crua 

Legumes com 
Macarrão 

Legumes com 
lentilha 

Sopa de feijão Legumes com 
cabelinho de 
anjo 

Legumes com 
polenta 

 

As sopas são a base de legumes. 

Após 1 ano de idade nas quartas-feiras será servido peixe e fígado, intercalando as semanas. 

Não será acrescentado caldo de carne nas preparações para as crianças vegetarianas. 

Os patês são feitos à base de soja. 

Os bolos e os pães são feitos com pequenas quantidades de açúcar mascavo ou demerara. 

Curiosidade: A capacidade gástrica da criança no início logo que nasce é em média de 10 a 20ml e aos 12 meses é de 
200ml aproximadamente. 

1ª e 3ª Semanas 

Dia da semana Segunda-feira   Quinta-feira Sexta-feira    

Lanchinho da 
manhã 

Chá de ervas, 
Torradas com 

orégano e azeite 
de oliva  

Fruta do dia 

Suco de frutas 
Pão  

Patê com 
cenoura 

Iogurte 
Cereais  
Fruta 

Suco de frutas 
Pão recheado, 
frutas do dia 

Chá  
Bolo de Maçã e 

Banana 

   

Almoço 

Quinoa, Feijão,  
legumes 
refogados, 
Salada de folhas 
verdes e tomate 

 
Arroz integral, 
lentilha, iscas 
de carne 
Saladas de 
folhas verdes e 
pepino. 

 
 
Arroz integral, 
Feijão, 
Moquequinha, 
Farofa especial de 
legumes, Saladas 
de folhas verdes e 
chuchu. 

Macarrão 
espaguete 
integral, frango 
assado com 
batatas rusticas, 
Salada de folhas 
verdes e 
cenoura. 

Quirera, Feijão, 
Carne moída, 
Salada de folhas 
verdes e repolho 
roxo. 

   

Lanche da 
tarde 

Fruta do dia, Pão 
integral, pate de 

cenoura, Suco 
natural 

Frutas do dia, 
Iogurte batido 

com banana ou 
maçã, cereal de 

milho 

Fruta do dia, Pão 
integral com pate 

de cebolinha e 
salsinha, Chá de 
capim limão com 

gotas de limão 

Fruta do dia, 
Bolo de frutas 
amarelas, Suco 

natural 

Fruta do dia, Pão 
recheado com 

cebola e tomate, 
Suco natural 

   
    



 
   

 
 
 

2ª e 4ª semanas 
    

Dia da semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Lanchinho da 

manhã 

Fruta do dia   Chá, 

Torradas com 

ervas finas 

Fruta do dia  

Suco, Pão  

Patê com cenoura 

Iogurte 

Cereais  

Fruta 

Fruta do dia,   

Suco Natural, bolo 

mesclado 

Fruta do dia,    

Chá, pão com 

geleia/patê 

Almoço   

Arroz Integral, 

Feijão,Frango 

refogado, Salada 

Folhas verdes e 

beterraba 

Macarrão ao 

sugo, 

Almondegas, 

Feijão, Salada de 

folhas verdes e 

cenoura 

Arroz, Feijão, 

Fígado, Torta de 

legumes, Salada 

de folhas verdes e 

tomate 

Arroz, Feijão, 

Escondidinho de 

carne desfiada, 

Salada de folhas 

verdes, pepino 

agridoce 

Arroz, Feijão, 

Pernil acebolado 

com abacaxi, 

Salada Mista com 

manga e morangos 

Lanche da tarde 

Fruta do dia     

Pão da Vovó com 

pate / geleia, 

Suco Natural   

Fruta do dia    

Bolo mesclado, 

Suco Natural  

Fruta do dia      

Pão recheado 

com tomate   

Suco Natural 

Fruta do dia      

Pão doce compota 

de frutas 

vermelhas, Suco 

Natural 

Fruta do dia     

Bolo especial Suco 

Natural 

  
* As frutas da tarde serão servidas antes do lanche. 

Cardápio sujeito a alterações conforme disponibilidade de alimentos. Em caso de alteração, o alimento será substituído por outro do 
mesmo grupo alimentar e valor nutricional similar. 

As geleias são feitas na escola com frutas frescas respeitando a sazonalidade nos sabores: Maracujá com gengibre, Banana com canela 
e cravo, Morango com Chia, Abacaxi com hortelã, Mix de frutas vermelhas, Mix de frutas amarelas, Uva, Laranja, Kiwi. 

Os Sucos são feitos na hora de servir com frutas variadas e algumas combinações e conforme a sazonalidade: Suco de Laranja - Laranja 
com Cenoura, limão ou mamão; Suco de Abacaxi – Abacaxi com limão, hortelã ou gengibre; Suco Maracujá – Maracujá com beterraba 
ou abacaxi; Suco Mix – Banana, laranja, maçã; Suco de Limão – Limão com couve ou beterraba; Suco de manga; Suco de uva 

Chás: Camomila; Erva Doce; Hortelã; Maçã; Abacaxi; Mix de Frutas; Variadas combinações (canela, gengibre, cravo) 

Saladas são feitas várias combinações incluindo sempre folhas e legumes de cores bem variadas para garantir o máximo de nutrientes 
no dia a dia, também respeitando a sazonalidade: Folhas verdes claras e escuras – alface, rúcula, escarola, acelga, folhas de beterraba, 
cheiro verde, couve, espinafre, agrião; Beterraba; Cenoura; Nabo; Rabanete; Repolho – roxo e verde; Pepino; Abobrinha; Tomate; 
Brócolis; Couve-flor; Pimentão (vermelho e amarelo); Ervilha. 
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