
 

 

04 A 08 DEZ  
2017 

 Almoço  Lanche  
 Berçário 1 Ano / 2 Anos Berçário 1 Ano / 2 Anos 

2ª Feira 

Manhã - Leite ou fruta 

Sopa - Creme de cenoura c/ 
alface  

* c/ maruca 

Sobremesa - Fruta cozi-
da/ralada  

Manhã - Fruta da época 

Sopa - Creme de cenoura 

Prato - Douradinhos no forno c/ arroz 
de tomate 

Legumes - Alface / Tomate 

Papa 
Leite simples 

Pão c/ Manteiga 

3ª Feira 

Manhã - Leite ou fruta 

Sopa - Creme de feijão verde 

* c/ peru 

Sobremesa - Fruta cozi-
da/ralada  

Manhã - Fruta da época 

Sopa - Feijão-Verde 

Prato - Rôti de Peru com Espirais 

Legumes - Alface / Tomate 

Iogurte  
Iogurte  

Pão c/ Queijo 

4ª Feira 

Manhã - Leite ou fruta 

Sopa - Puré de abóbora 

* c/ pescada 

 

Sobremesa - Fruta cozi-
da/ralada  

Manhã - Fruta da época 

Sopa - Puré de grão com massinhas 

Prato - Pescada cozida c/ batatas 
cozidas  

Legumes - Brócolos 

Sobremesa - Leite creme 

Papa 
Leite simples 

Pão c/ Manteiga 

5ª feira 

Manhã - Leite ou fruta 

Sopa - Puré de Courgette 

* c/ vitela 

 

Sobremesa - Manga  

Manhã - Fruta da época 

Sopa - Agrião 

Prato - Carne estufada c/ arroz de 
ervilhas 

Legumes- Alface / Cenoura ralada 

 

Iogurte  
Iogurte  

Pão c/ Queijo 

6ª Feira 

  

  

CRECHE 

NOTAS:  

  . Almoço Berçário - Há sempre uma sopa base com batata, cebola, cenoura/abóbora. A introdução de novos legumes, carne ou peixe é feita em função da necessidade de 
 cada criança; 

  . Lanche Berçário -  Os lanches podem variar em função da necessidade de cada criança. A introdução do pão/leite será feita de forma gradual 

  A fruta é escolhida semanalmente, consoante a época; 

  Esta ementa pode, eventualmente, ser alterada por anomalias técnicas, dificuldades do mercado abastecedor ou fornecimento de energias da Rede Pública.; 

  As sopas, pratos e sobremesas que constam nesta ementa podem conter: cereais que contêm glúten, crustáceos ou derivados, ovos ou derivados, peixes ou derivados, 
 amendoins ou derivados, soja ou derivados, leite ou derivados, frutos de casca rija ou derivados, aipo ou derivados, mostarda ou derivados, sementes de sésamo ou deriva
 dos, tremoço ou derivados, moluscos ou derivados e vestígios de sulfitos.; 

A Coordenação 

 

(Cátia Freitas, Drª.) 

O Presidente da Direção 

 

(Luís Soares, Dr.) 



 

 

04 A 08 DEZ  
2017 

 Almoço  Lanche  

2ª Feira 

Manhã - Fruta da Época 

Sopa - Creme de cenoura 

Prato - Douradinhos no forno c/ arroz de tomate 

Legumes - Alface / Tomate 

Sobremesa - * Fruta da Época 

Leite Simples/Chocolate 

Pão c/ Manteiga 

3ª Feira 

Manhã - Fruta da Época 

Sopa - Feijão-Verde 

Prato - Rôti de Peru com Espirais 

Legumes - Alface / Beterraba Ralada  

Sobremesa - * Fruta da Época 

Iogurte  

Pão c/ Queijo 

4ª Feira 

Manhã - Fruta da Época 

Sopa - Puré de grão com massinhas 

Prato - Pescada cozida c/ batatas cozidas  

Legumes - Brócolos 

Sobremesa - * Leite Creme 

Leite Simples/Chocolate 

Pão c/ Manteiga 

5ª feira 

Manhã - Fruta da Época 

Sopa - Agrião 

Prato - Carne estufada c/ arroz de erivilhas 

Legumes- Alface / Cenoura ralada 

Sobremesa - * Fruta da Época 

Leite Simples/Chocolate 

Pão c/ Fiambre 

6ª Feira 

 

 

PRÉ - ESCOLAR E CATL 

NOTAS:: 

  * C.A.T.L.  

  . Esta ementa pode, eventualmente, ser alterada por anomalias técnicas, dificuldades do mercado abastecedor ou fornecimento de energias da Rede Pública. 
  

  . As sopas, pratos e sobremesas que constam nesta ementa podem conter: cereais que contêm glúten, crustáceos ou derivados, ovos ou derivados, peixes ou derivados, 
amendoins ou derivados, soja ou derivados, leite ou derivados, frutos de casca rija ou derivados, aipo ou derivados, mostarda ou derivados, sementes de sésamo ou derivados, tremoço 
ou derivados, moluscos ou derivados e vestígios de sulfitos. 

  . A alimentação poderá ser ajustada a alergias e/ou a intolerâncias alimentares, mediante prescrição médica. 

 

A Coordenação 

 

(Cátia Freitas, Drª.) 

O Presidente da Direção 

 

(Luís Soares, Dr.) 




