
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguem os 

Churrasquinho (Porco e frango)..........................R$  

 

 

 
               COLÉGIO ARQUIDIOCESANO 

          Rua 

        Vila Samarco 

 

          Realizar a Festa Junina é um dos costumes 

UCPD, configura-se em uma das formas 

Pedagógica.  

Além da tradição, o referido evento 

em 2016, tem o lema: Educar para 

 Nesse sentido, os(as) senhores(as) estão convidados(as) a participarem do 

ARQUIFORRÓ que acontecerá no dia 

 

A presença dos(as) S

 

 
 

 

 

      O Colégio Arquidiocesano 

Cônego Paulo Dilascio

Convida para o: X
 

“ ...  Influenciadapor elementos culturais portugueses, chineses, 

espanhóis e franceses, a Festa Junina tem a dança marcada, 

característica típica das danças nobres que

muito as típicas quadrilhas. Da península Ibérica veio a dança de 

fitas, muito comum em Portugal e na Espanha.

 

 

Seguem os preços dos produtos que serão comercializados durante o XI
ARQUIFORRÓ 

 

 

Preço das Barraquinhas CAOP 

 

Churrasquinho (Porco e frango)..........................R$  5,00 

GIO ARQUIDIOCESANO - UCPD 

Rua Perimetral do Ouro, 02 

Vila Samarco - MG - Tel: 3553-8370 

 

 
 

 

 

EDUCAR
RESPONSABILIDADE DE TODOS!

CONVITE 
061/2016 

ealizar a Festa Junina é um dos costumes que, no Colégio Arquidiocesano 

se em uma das formas de integrar as pessoas a uma

, o referido evento tem sido relacionado ao Pr

Educar para Sustentabilidade: Responsabilidade 

sentido, os(as) senhores(as) estão convidados(as) a participarem do 

que acontecerá no dia 18 de junho de 2016, a partir das 

A presença dos(as) Senhores(as) é motivo de muita alegria!

 

 

 

O Colégio Arquidiocesano Unidade 

Cônego Paulo Dilascio 

Convida para o: XVII Arquiforró

“ ...  Influenciadapor elementos culturais portugueses, chineses, 

espanhóis e franceses, a Festa Junina tem a dança marcada, 

característica típica das danças nobres que, no Brasil, influenciou 

muito as típicas quadrilhas. Da península Ibérica veio a dança de 

fitas, muito comum em Portugal e na Espanha. 

 

preços dos produtos que serão comercializados durante o XII 

 

EDUCARPARA SUSTENTABILIDADE: 
RESPONSABILIDADE DE TODOS! 

no Colégio Arquidiocesano – Unidade 

de integrar as pessoas a uma expressiva Atividade 

ao Projeto Institucional que, 

Responsabilidade de Todos! 

sentido, os(as) senhores(as) estão convidados(as) a participarem do XVII 
, a partir das 16 horas. 

hores(as) é motivo de muita alegria! 

Unidade 

 

II Arquiforró 

“ ...  Influenciadapor elementos culturais portugueses, chineses, 

espanhóis e franceses, a Festa Junina tem a dança marcada, 

, no Brasil, influenciou 

muito as típicas quadrilhas. Da península Ibérica veio a dança de 



TABELA DE PREÇOS – FESTA JUNINA CA - UCPD 

Seguem os preços dos produtos que serão comercializados durante o  

XVII ARQUIFORRÓ 

Churrasquinho ..................................................R$ 5,00 
Refrigerante 300 ml ..........................................R$ 2,00 
Água Mineral .....................................................R$ 2,00 
Caldo de Feijão..................................................R$ 5,00  
Caldo de Mandioca.............................................R$ 4,00 
Pastel ................................................................R$ 3,00 
Cachorro-Quente Completo...............................R$ 4,00 
Angu a baiana ...................................................R$ 4,00 

 
Preço da Barraquinha – 9º Ano EF 

 
Canjica................................................................R$4,00 

 Preço das Barraquinhas – 2º Período 

            Pescaria...........................................................R$3,00 

 

Preço das Barraquinhas – 3ª Série EM 
 

 
Correio do Amor............................................R$  1,00 
Boca do Palhaço ...........................................R$ 2,00 
Palha Italiana .................................................R$ 2,00 
Beijo Quente ..................................................R$ 2,00 
Brigadeiro .......................................................R$ 2,00 
 
 

 
 
 
 


