
 

 
 

Plano de Ementas 
Creche (24-36M) e Pré-escolar 

 

De 29 de março a 1 de abril de 2021 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

SOPA Coração e grão Alho francês Nabiças Saboia 

FERIADO PRATO 

Almondegas 

estufadas em 

tomatada com 

massa esparguete e 

salada de alface e 

cenoura raspada 

Pescada assada 

com cebolada, 

pimento, batata 

cozida e feijão-

verde 

Peito de frango no 

forno com molho de 

tomate, queijo 

gratinado, arroz seco 

de cenoura e ervilha 

e salada de alface 

Arroz de pato (pernil 

porco, chouriça 

vinho) com salada 

de alface e cenoura 

raspada 

SOBREMESA Maçã/ Pera Banana/ Pera Laranja/ Maçã Pera/ Maçã 

Nota: Esta ementa poderá ser alterada por motivos imprevistos  

Bom apetite! 
  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
      Ementa elaborada por  

Ana Teixeira e Melo 
 Nutricionista  

2114N 
 

 

Atenção: Esta refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias, ou produtos, e seus derivados: cereais que contém glúten, ovos, peixes, amendoins, soja, 

leite, aipo, dióxido de enxofre e sulfitos, moluscos, frutos de casca rija, mostarda, sementes de sésamo e tremoço. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=D0bz28hThqqzZM&tbnid=KqvEKHPKIru-8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.clipartlogo.com/premium/detail/organic-food-labels-and-elements_98928680.html&ei=V_6aU7qTMaGr0gWmuIGQAw&bvm=bv.68911936,d.d2k&psig=AFQjCNGVEaGsuK_ff5JAGdr80hN47EDXLg&ust=1402752968250509
http://cspronfe.pt/


 
 
 

 
 

 

Plano de Ementas 
Berçário 

 
De 29 de março a 1 de abril de 2021 

Nota: Esta ementa poderá ser alterada por motivos imprevistos  

Bom apetite! 
           
            

 
 Ementa elaborada por  

Ana Teixeira e Melo 
 Nutricionista  

2114N 
 
 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

SOPA 
(creme) 

 Alho francês c/ peixe Nabiças c/ frango Saboia c/ carne 

FERIADO PRATO 

Farinha de pau de 

frango ao natural 

(coração e cenoura) 

Pescada no forno ao 

natural com batata 

cozida e feijão-verde 

Lombinhos de 

frango cozidos com 

arroz seco de 

cenoura e salada de 

alface 

Arroz de pato ao 

natural com salada 

de alface e cenoura 

raspada 

SOBREMESA Maçã/ Pera Banana/ Pera Laranja/ Maçã Pera/ Maçã 

Atenção: Esta refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias, ou produtos, e seus derivados: cereais que contém glúten, ovos, peixes, amendoins, soja, 

leite, aipo, dióxido de enxofre e sulfitos, moluscos, frutos de casca rija, mostarda, sementes de sésamo e tremoço. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=D0bz28hThqqzZM&tbnid=KqvEKHPKIru-8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.clipartlogo.com/premium/detail/organic-food-labels-and-elements_98928680.html&ei=V_6aU7qTMaGr0gWmuIGQAw&bvm=bv.68911936,d.d2k&psig=AFQjCNGVEaGsuK_ff5JAGdr80hN47EDXLg&ust=1402752968250509
http://cspronfe.pt/


 
 

 
 

 
Plano de Ementas 

12-24 Meses 

 
De 22 a 26 de março de 2021 

Nota: Esta ementa poderá ser alterada por motivos imprevistos  

Bom apetite! 
           
           

  Ementa elaborada por  
Ana Teixeira e Melo 

 Nutricionista  
2114N 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

SOPA 
(creme) 

Coração e grão Alho francês Nabiças Saboia 

FERIADO PRATO 

Lombinhos de 

frango estufados 

em tomatada com 

massa esparguete 

e salada de alface 

e cenoura raspada 

Pescada no forno 

ao natural com 

batata cozida e 

feijão-verde 

Peito de frango no 

forno com molho de 

tomate, queijo 

gratinado, arroz seco 

de cenoura e ervilha 

e salada de alface 

Arroz de pato ao 

natural com salada 

de alface e cenoura 

raspada 

SOBREMESA Maçã/ Pera Banana/ Pera Laranja/ Maçã Pera/ Maçã 

Atenção: Esta refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias, ou produtos, e seus derivados: cereais que contém glúten, ovos, peixes, amendoins, soja, 

leite, aipo, dióxido de enxofre e sulfitos, moluscos, frutos de casca rija, mostarda, sementes de sésamo e tremoço. 
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