
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
EMENTA  

SEMANA DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2021       
 

 
A alimentação saudável é importante para a 

criança porque: 
 Fornece a energia e os nutrientes essenciais que a criança 

necessita para crescer, desenvolver-se e ser activa; 

 Desenvolve o sentido do gosto/paladar, a aceitação e o 
prazer dos diferentes alimentos; 

 Contribui para o seu sentido de bem-estar e de sentir-se 
bem consigo própria; 

 Promove atitudes e práticas que formam as bases para 
padrões de alimentação e de actividade saudáveis, ao longo 

da vida. 

 

 Horário das Refeições   

Política de Segurança Alimentar 
A Obra Social Paulo VI pretende aplicar um sistema de Segurança 

Alimentar que garanta os seguintes princípios: 
- Satisfazer as necessidades nutricionais das crianças/utentes da 

Instituição e garantir a salubridade dos produtos fornecidos; 
- Cumprir rigorosamente e de forma atempada todos os requisitos e 

técnicos aplicáveis à segurança alimentar; 
- Melhorar de forma contínua, os processos baseados nos princípios do 

HACCP. 
A Gestão da OSPVI compromete-se a facultar os meios necessários para a 
correcta aplicação do sistema HACCP, mantendo o envolvimento de toda 

a organização na problemática da segurança Alimentar. 
 

  Almoço Lanche  

 

 
Creche 2 

 
11h00 15h15  

 
1º Turno 

(2, 3 e 4 anos) 
11h15 15h30  

 
2º Turno 

(4 e 5 anos) 
12h15 
12h30 

16h00 
16h30 

 

 
 

CRECHE 
 

Creche 1 Creche 2 - Refeitório 
 

JARDIM 
DE INFÂNCIA 

e Crianças 
de 2 anos 

Almoço Lanche 

Almoço Lanche Almoço Lanche 

2.ª Feira 

Sopa de perú 
Bifes de perú com arroz de 

cenoura 
Fruta da época 

Iogurte 

Sopa de lombardo 
Bifes de perú com arroz 

de cenoura 
Fruta da época 

Papa  2.ª Feira 

Sopa de lombardo 
Bifes de perú com arroz de cenoura 

Salada/legumes 
Fruta da época 

 
Iogurte 

Pão com manteiga 
 

3.ª Feira 

Sopa de peixe 
Pescada cozida com 
batatas e cenoura 

Fruta da época 

 
Papa 

 

Creme de cenoura 
Pescada cozida com 
batatas e legumes 

Fruta da época 

Iogurte  
 

3.ª Feira 
 

Creme de cenoura 
Pescada cozida com batas e legumes 

Salada/legumes 
Fruta da época 

Leite 
Pão com queijo 

 
4.ª Feira 

 

Sopa de frango 
Frango assado com massa 

Fruta da época 
Iogurte 

Sopa de espinafres 
Frango assado com massa 

Fruta da época 
Papa  

 
4.ª Feira 

 

Sopa de espinafres 
Frango assado com massa 

Salada/legumes 
Fruta da época 

Leite 
Pão com doce 

 
5.ª Feira 

 

Sopa de peixe 
Peixe com batatas 

Fruta da época 
Papa 

Sopa vegetal 
Peixe com batatas 

Fruta da época 
Iogurte   5.ª Feira 

Sopa vegetal 
Bacalhau à Gomes Sá 

Salada/legumes 
Fruta da época 

Iogurte 
Pão com manteiga 

 
6.ª Feira 

 

Sopa de novilho 
Novilho com arroz 

Fruta da época 
Iogurte 

Sopa de nabiças 
Novilho com arroz 

Fruta da época 

Leite 
Pão com manteiga 

 
 

6.ª Feira 
 

Sopa de nabiças 
Pastéis de carne com arroz 

Salada/legumes 
Fruta da época 

 
Leite 

Pão com manteiga 
 

Qualquer alteração que tenha que ser feita a esta ementa é da responsabilidade da Direção 


