
 

  01 de agosto a 05 de agosto 
   

2ª 
FEIRA 

Sopa dieta   Creme de couve-flor 

Prato dieta   Hambúrguer grelhado com esparguete e couve-flor 

Lanche dieta   Chá + pão simples torrado 

Sopa   Creme de couve-flor 

Prato   Hambúrguer com esparguete e salada de alface e tomate 

Sobremesa   Fruta da época 

Lanche 
  Leite simples ou achocolatado light + 1 pão de mistura com manteiga + palitos de 
cenoura 

   

3ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de abóbora 

Prato dieta    Peixe espada grelhado com batata cozida e cenoura 

Lanche dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Agrião 

Prato    Choco frito com arroz de açafrão e salada de alface e milho 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Iogurte natural ou aromas + 1 pão de água com fiambre + 1 peça de fruta 
   

4ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cenoura 

Prato dieta    Bife de frango grelhado com arroz branco e feijão verde 

Lanche dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Alho francês 

Prato    Roupa velha com salada de alface e tomate 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Sumo de fruta + 1 pão de mistura com queijo 
   

5ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de courgete 

Prato dieta     Carapau grelhado com batata cozida e couve-flor 

Lanche dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de courgette 

Prato    Lasanha de atum e legumes com salada de alface e coentros 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Iogurte de aromas + pão de água com compota ou marmelada ou goiabada 
   

6ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de couve-flor 

Prato dieta    Bife de frango com arroz branco e cenoura 

Lanche dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Feijão com couve lombarda 

Prato    Febras grelhadas com arroz de ervilhas e salada de alface e cenoura ralada 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Leite simples + bolacha Maria + 1 peça de fruta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  08 de agosto a 12 de agosto 
   

2ª 
FEIRA 

Sopa dieta   Creme de abóbora 

Prato dieta   Hambúrguer grelhado com esparguete e couve-flor 

Lanche dieta   Chá + pão simples torrado 

Sopa   Creme de abóbora 

Prato   Rolo de carne com molho de tomate, esparguete e salada de alface e tomate 

Sobremesa   Fruta da época 

Lanche 
  Leite simples ou achocolatado light + 1 pão de mistura com manteiga + palitos de 
cenoura 

   

3ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cebola 

Prato dieta    Pescada cozida com batata e cenoura cozida 

Lanche dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Coração de boi 

Prato    Filetes de peixe panados no forno com batata cozida e brócolos 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Iogurte natural ou aromas + 1 pão de água com fiambre + 1 peça de fruta 
   

4ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cenoura 

Prato dieta    Bife de frango grelhado com arroz e couve-flor 

Lanche dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de ervilhas e coentros 

Prato    Empadão de arroz e frango com salada de alface e tomate 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Sumo de fruta + 1 pão de mistura com queijo 
   

5ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Juliana de legumes 

Prato dieta    Pescada cozida com batata e cenoura cozida 

Lanche dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de couve-flor 

Prato    Saladinha de pescada com salada de alface e coentros 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Iogurte de aromas + pão de água com compota ou marmelada ou goiabada 
   

6ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de abóbora 

Prato dieta    Hambúrguer grelhado com esparguete e feijão verde 

Lanche dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de alho francês 

Prato    Almôndegas com esparguete e salada de tomate e milho 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Leite simples + bolacha Maria + 1 peça de fruta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 de agosto a 19 de agosto 
   



2ª 
FEIRA 

 
 

 
 

                                             FERIADO 
   
 

 
 

 
 

 
   

3ª 

FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cenoura 

Prato dieta    Peixe espada grelhado com batata e feijão verde 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de cenoura 

Prato    Arroz de atum com salada de tomate e milho 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Iogurte natural ou aromas + 1 pão de água com fiambre + 1 peça de fruta 
   

4ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de abóbora 

Prato dieta    Bife de frango grelhado com arroz branco e cenoura 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Juliana de legumes 

Prato    Ovos mexidos com arroz branco e legumes salteados 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Sumo de fruta + 1 pão de mistura com queijo 
   

5ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de courgete 

Prato dieta    Pescada cozida com batata e cenoura cozida 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa   Alho francês  

Prato   Pescada frita com arroz de feijão e salada de alface e tomate 

Sobremesa   Fruta da época 

Lanche   Iogurte de aromas + pão de água com compota ou marmelada ou goiabada 
   

6ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cebola 

Prato dieta    Hambúrguer grelhado com massa fusilli e couve flor 

Lanche 
dieta   Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de courgette 

Prato    Vitela estufada com cenoura, massa fusilli e salada de alface e milho 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Leite simples + bolacha Maria + 1 peça de fruta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  22 de agosto a 26 de agosto 
   

2ª 
FEIRA 

Sopa dieta   Creme de abóbora 

Prato dieta   Hambúrguer grelhado com massa fusilli e couve flor 



Lanche 
dieta   Chá + pão simples torrado 

Sopa   Creme de abóbora 

Prato   Empadão de vitela e massa fusilli com salada de alface e cenoura ralada 

Sobremesa   Fruta da época 

Lanche 
  Leite simples ou achocolatado light + 1 pão de mistura com manteiga + palitos de 
cenoura 

   

3ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de couve-flor 

Prato dieta    Pescada cozida com batata e feijão verde 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Espinafres 

Prato    Rissois de pescada com arroz de tomate e salada de alface e tomate 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Iogurte natural ou aromas + 1 pão de água com fiambre + 1 peça de fruta 
   

4ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cenoura 

Prato dieta    Bife de frango grelhado com esparguete e couve-flor 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Caldo verde simples 

Prato    Frango estufado com esparguete e salada de tomate e milho 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Sumo de fruta + 1 pão de mistura com queijo 
   

5ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cebola 

Prato dieta    Carapau grelhado com batata cozida e feijão verde 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de grão com cubinhos de cenoura 

Prato    Bacalhau à Braz com salada de alface e milho 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Iogurte de aromas + pão de água com compota ou marmelada ou goiabada 
   

6ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cenoura 

Prato dieta    Hambúrguer grelhado com arroz branco e cenoura cozida 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Caldo verde simples 

Prato    Chili simples com feijão preto e arroz branco com salada de alface e tomate 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Leite simples + bolacha Maria + 1 peça de fruta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  29 de agosto a 2 de setembro 
   

2ª 

FEIRA 

Sopa dieta    Creme de abóbora 

Prato dieta    Bife de frango grelhado com arroz branco e feijão verde 



Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de abóbora 

Prato    Quadradinhos de frango com arroz de açafrão e salada de alface e tomate 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche 
   Leite simples ou achocolatado light + 1 pão de mistura com manteiga + palitos de 
cenoura 

   

3ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cenoura 

Prato dieta    Perca grelhado com batata cozida e couve-flor 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Grão com cubinhos de cenoura 

Prato    Perca no forno com batata cozida e couve-flor  

Sobremesa    Gelatina ou fruta da época 

Lanche    Iogurte natural ou aromas + 1 pão de água com fiambre + 1 peça de fruta 
   

4ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de cebola 

Prato dieta    Bife de frango grelhado com arroz branco e cenoura cozida 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Nabiças 

Prato    Ovos mexidos com cogumelos, arroz de ervilhas e salada de tomate e milho 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Sumo de fruta + 1 pão de mistura com queijo 
   

5ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de couve-flor 

Prato dieta    Carapau grelhado com batata e cenoura cozida 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Creme de brócolos e cenoura 

Prato    Pataniscas de bacalhau com salada russa 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Iogurte de aromas + pão de água com compota ou marmelada ou goiabada 
   

6ª 
FEIRA 

Sopa dieta    Creme de abóbora 

Prato dieta    Bife de frango grelhado com massa fusilli e feijão verde 

Lanche 
dieta    Chá + pão simples torrado 

Sopa    Espinafres 

Prato    Febras de porco grelhadas com massa fusilli e salada de alface e cenoura ralada 

Sobremesa    Fruta da época 

Lanche    Leite simples + bolacha Maria + 1 peça de fruta 

 

 


