
 

 
JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS 

Ementa dos refeitórios escolares das escolas do JI e 1ºCiclo 
 
 

Lanche Escolar 
 

1 de Abril a 5 de Abril 
Segunda-Feira:  Pão com manteiga e iogurte 

Terça-Feira: Pão com queijo e leite 
Quarta-Feira: Pão com chourição e batido de fruta 

Quinta-feira: Pão com manteiga e leite 
Sexta-Feira: Bolacha maria com batido de fruta 

 
8 de Abril a 12 de Abril 

Segunda-Feira: Pão com manteiga e iogurte 
Terça-Feira: Pão com  queijo e leite  

Quarta-Feira: Pão com fiambre e batido de fruta 
Quinta-feira: Pão com manteiga e leite 

Sexta-Feira: Bolacha maria com batido de fruta 
 

15 de Abril a 19 de Abril 
Segunda-Feira:  Pão com manteiga e iogurte 

Terça-Feira: Pão com  queijo e leite  
Quarta-Feira: Pão com chourição e batido de fruta 

Quinta-feira: Pão com manteiga e leite 
Sexta-Feira: Feriado 

 
22 de Abril a 26 de Abril  

 Segunda-Feira: Pão com manteiga e iogurte 
Terça-Feira: Pão com  queijo e leite  

Quarta-Feira: Pão com fiambre e batido de fruta 
Quinta-feira: Feriado 

Sexta-Feira: Bolacha maria com batido de fruta 
 

29 de Abril a 3 de Maio 
Segunda-Feira:  Pão com manteiga e iogurte 

Terça-Feira: Pão com queijo e leite 
Quarta-Feira: Pão com chourição e batido de fruta 

Quinta-feira: Feriado 
Sexta-Feira: Bolacha maria com batido de fruta 

 
 
 
 
 
 
 
 

A ementa apresentada pode sofrer alterações motivadas por imprevistos de fornecimentos de matérias-primas ou de funcionalidades dos equipamentos 
da cozinha. 
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