
                                                  

Ementa elaborada de acordo com a Circular Nº 3/DSEEAS/DGE/2013” Orientações sobre ementas e refeitórios escolares “ 
23/07/2020 

EXTERNATO CHAMPAGNAT 
Semana de 31 de agosto a 4 de setembro 

 
Segunda   
Sopa Creme alface 
Prato Peru estufado com ervilhas e arroz 
Dieta Bife peru grelhado c/ arroz 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Salada de tomate, pepino e pimento 
Estufado de legumes (alho francês, feijão manteiga, curgete) com arroz árabe 

Sobremesa Fruta da época 

Lanche Leite c/ chocolate ou simples e pão com fiambre ou creme vegetal ou fruta 
Leite de soja (ou equivalente) e pão com creme vegetal ou fruta 

  
Terça   
Sopa Sopa legumes com repolho 
Prato Bacalhau à Gomes de Sá (com ovo) 
Dieta Bacalhau cozido c/ batata 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Espinafres 
Salada de grão com batata, brócolos e broa 

Sobremesa Mousse de chocolate/ Fruta da época 

Lanche Iogurte e pão com chourição ou com creme vegetal ou fruta 
Iogurte de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

  
Quarta   
Sopa Sopa Nabiças  
Prato Macarrão com bolonhesa gratinado 
Dieta Vaca cozida c/ macarrão 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Salada alface, beterraba e cenoura ralada 
Hambúrguer de cogumelos com macarrão 

Sobremesa Fruta da época 

Lanche Sumo ou Leite simples e pão com queijo ou creme vegetal ou fruta 
Sumo ou leite de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

  
Quinta   
Sopa Sopa Feijão com espinafres 
Prato Filete Salmão assado com batata  
Dieta Salmão grelhado c/ batata 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Legumes salteados (repolho, cenoura e espinafres) 
Legumes salteados com tofú e batata 

Sobremesa Fruta da época 
Lanche Iogurte e pão com fiambre de peru ou creme vegetal ou fruta 
 Iogurte de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

Sexta   
Sopa Creme de cenoura 
Prato Frango de tomatada com fusili tricolor 
Dieta Frango cozido c/ batata cozida 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Salada cenoura, pepino e milho 
Lentilhas de tomatada com fusili tricolor 

Sobremesa Fruta da época 

Lanche Leite simples e pão com tulicreme ou creme vegetal ou fruta 
Leite de soja (ou equivalente) e pão com tulicreme ou creme vegetal ou fruta 

  
 
  



                                                  

Ementa elaborada de acordo com a Circular Nº 3/DSEEAS/DGE/2013” Orientações sobre ementas e refeitórios escolares “ 
23/07/2020 

EXTERNATO CHAMPAGNAT 
Semana de 7 a 11 de setembro 

 
Segunda   
Sopa Sopa Lentilhas 
Prato Cubinhos de vaca estufados c/ esparguete 
Dieta Hambúrguer grelhado c/ esparguete 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Alface, Cenoura e milho 
Almondegas de soja estufadas com esparguete 

Sobremesa Fruta da época 

Lanche Leite c/ chocolate ou simples e pão com fiambre ou creme vegetal ou fruta 
Leite de soja (ou equivalente) e pão com creme vegetal ou fruta 

  
Terça   
Sopa Sopa Juliana 
Prato Bolonhesa de atum 
Dieta Pescada cozida c/ batata e legumes 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Grelos salteados 
Esparguete com legumes estufados (couve portuguesa, feijão manteiga, cenoura) 

Sobremesa Gelatina Tutti-frutti / fruta da época 

Lanche Iogurte e pão com chourição ou com creme vegetal ou fruta 
Iogurte de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

  
Quarta   
Sopa Canja galinha / Sopa de legumes com massinhas 
Prato Panadinhos de frango fritos c/ arroz de alegre (milho, cenoura, ervilha) 
Dieta Frango grelhado c/ arroz 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Alface e beterraba 
Pataniscas de batata e grão fritas com arroz  

Sobremesa Fruta da época 

Lanche Sumo ou Leite simples e pão com queijo ou creme vegetal ou fruta 
Sumo ou leite de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

  
Quinta   
Sopa Creme abóbora 
Prato Massinha de perca com delícias do mar 
Dieta Pescada cozida c/ batata e cenoura 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Brócolos, cenoura e couve-flor 
Massinha de lentilhas com tomate e abóbora 

Sobremesa Fruta da época 
Lanche Iogurte e pão com fiambre de peru ou creme vegetal ou fruta 
 Iogurte de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

Sexta   
Sopa Jardineira de vaca (batata, ervilha e cenoura) 

Carne de vaca cozida com batata 
Couve bruxelas 
Jardineira de ervilhas com batata, cenoura e tomate 
Fruta da época 
Leite simples e pão com tulicreme ou creme vegetal ou fruta 
Leite de soja (ou equivalente) e pão com compota ou creme vegetal ou fruta 

Prato 
Dieta 
Salada/legumes 
Vegetariana 
Sobremesa 
Lanche 
 



                                                  

Ementa elaborada de acordo com a Circular Nº 3/DSEEAS/DGE/2013” Orientações sobre ementas e refeitórios escolares “ 
23/07/2020 

EXTERNATO CHAMPAGNAT                                         
Semana de 14 a 18 de setembro 

 
Segunda   
Sopa Sopa de Agrião 
Prato Bifinhos de peru com macarrão, cenoura e milho 
Dieta Bifes de peru grelhados c/ macarrão 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Cogumelos estufados 
Guisadinho de grão com macarrão, cenoura e milho  

Sobremesa Fruta da época 

Lanche Leite c/ chocolate ou simples e pão com fiambre ou creme vegetal ou fruta 
Leite de soja (ou equivalente) e pão com creme vegetal ou fruta 

  
Terça   
Sopa Creme de couve-flor 
Prato Filetes de pescada no forno com batata-doce 
Dieta Pescada cozida com batata e cenoura 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Salada alface, tomate e pepino 
Empadão de lentilhas com cenoura 

Sobremesa Leite creme / Fruta da época 

Lanche Iogurte e pão com chourição ou com creme vegetal ou fruta 
Iogurte de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

  

Quarta   
Sopa Caldo verde 
Prato Arroz à Valenciana (frango, porco e salsicha)  
Dieta Bifes de frango grelhados com arroz 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Couve, brócolos e cenoura 
Valenciana de legumes (arroz, pimento, cenoura, ervilhas, tomate) 

Sobremesa Fruta da época 

Lanche Sumo ou Leite simples e pão com queijo ou creme vegetal ou fruta 
Sumo ou leite de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

  

Quinta   
Sopa Creme de cenoura 
Prato Lasanha de atum 
Dieta Maruca cozida c/ puré de batata 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Cenoura, feijão verde e repolho 
Salada de gão com legumes 

Sobremesa Fruta da época 
Lanche Iogurte e pão com fiambre de peru ou creme vegetal ou fruta 
 Iogurte de soja e pão com creme vegetal ou fruta 

Sexta   
Sopa Sopa lombardo com grão  

Empadão de carne com arroz 
Carne de vaca cozida com arroz 
Salada Alface, beterraba e cenoura 
Hambúrguer de soja com arroz branco 
Fruta da época 

 

Prato 
Dieta 
Salada/legumes 
Vegetariana 

Sobremesa 

Lanche Leite simples e pão com compota ou creme vegetal ou fruta 
Leite de soja (ou equivalente) e pão com compota ou creme vegetal ou fruta 




