
P R E F E I T U R A  D E  D I A D E M A

 

OBS: Para crianças menores de um ano, oferecer a fórmula. O leite pode ser batido com

fruta.

A hidratação deve ser feita 30 minutos antes ou 30 minutos após as refeições. Caso as

crianças sejam encaminhadas ao sono, após as

refeições, a hidratação deve ser feita nos 30 minutos que antecedem as refeições.

Este Cardápio deve permanecer fixado na entrada dos alunos, refeitório e cozinha

escolar, sendo ainda disponibilizado para consulta no portal

da Prefeitura de Diadema conforme Resolução FNDE nº 26/2013 e Lei Municipal

3.777/2018.

Angela R. de S. Freitas

Nutricionista RT

CRN-3 13450

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 
CARDÁPIO BERÇÁRIO

 

A Salada de frutas e o suco de laranja sem adição de açúcar podem ser servidos em

qualquer dia dessa semana, de acordo com a organização da escola. Cada equipe

gestora poderá fazer a adequação sem prejuízo na composição do cardápio. Pedimos

atenção apenas ao ponto de maturação das diversas frutas para evitarmos perdas.

 

 



P R E F E I T U R A  D E  D I A D E M A

 

OBS: Para crianças menores de um ano, oferecer a fórmula. O leite pode ser batido com

fruta.

A hidratação deve ser feita 30 minutos antes ou 30 minutos após as refeições. Caso as

crianças sejam encaminhadas ao sono, após as

refeições, a hidratação deve ser feita nos 30 minutos que antecedem as refeições.

Este Cardápio deve permanecer fixado na entrada dos alunos, refeitório e cozinha

escolar, sendo ainda disponibilizado para consulta no portal

da Prefeitura de Diadema conforme Resolução FNDE nº 26/2013 e Lei Municipal

3.777/2018.

Angela R. de S. Freitas

Nutricionista RT

CRN-3 13450

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 
CARDÁPIO CRECHE 

 

A Salada de frutas e o suco de laranja sem adição de açúcar podem ser servidos em

qualquer dia dessa semana, de acordo com a organização da escola. Cada equipe

gestora poderá fazer a adequação sem prejuízo na composição do cardápio. Pedimos

atenção apenas ao ponto de maturação das diversas frutas para evitarmos perdas.

 



P R E F E I T U R A  D E  D I A D E M A

 

OBS:

Este cardápio deve permanecer fixado na entrada dos alunos, refeitório e cozinha

escolar, sendo ainda disponibilizado para consulta no portal

da Prefeitura de Diadema conforme Resolução FNDE nº 26/2013 e Lei Municipal

3.777/2018.

Angela R. de S. Freitas

Nutricionista RT

CRN-3 13450

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 
CARDÁPIO PARCIAL E FUNDAMENTAL

 

A Salada de frutas e o suco de uva em embalagem individual podem ser servidos em

qualquer dia dessa semana, de acordo com a organização da escola. Cada equipe

gestora poderá fazer a adequação sem prejuízo na composição do cardápio. Pedimos

atenção apenas ao ponto de maturação das diversas frutas para evitarmos perdas.

 



P R E F E I T U R A  D E  D I A D E M A

 

OBS: 

Este Cardápio deve permanecer fixado na entrada dos alunos, refeitório e cozinha

escolar, sendo ainda disponibilizado para consulta no portal

da Prefeitura de Diadema conforme Resolução FNDE nº 26/2013 e Lei Municipal

3.777/2018.

Angela R. de S. Freitas

Nutricionista RT

CRN-3 13450

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 
CARDÁPIO EJA 

 

A Salada de frutas e o suco de uva em embalagem individual podem ser servidos em

qualquer dia dessa semana, de acordo com a organização da escola. Cada equipe

gestora poderá fazer a adequação sem prejuízo na composição do cardápio. Pedimos

atenção apenas ao ponto de maturação das diversas frutas para evitarmos perdas.

CRN-3 13450

 

 



P R E F E I T U R A  D E  D I A D E M A

 

OBS: 

Este Cardápio deve permanecer fixado na entrada dos alunos, refeitório e cozinha

escolar, sendo ainda disponibilizado para consulta no portal

da Prefeitura de Diadema conforme Resolução FNDE nº 26/2013 e Lei Municipal

3.777/2018.

Angela R. de S. Freitas

Nutricionista RT

CRN-3 13450

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 
CARDÁPIO MAIS EDUCAÇÃO E APRENDER MAIS


