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Assunto: Formatura 3ª série – Ensino Médio
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Senhores pais e/ou responsáveis estamos encerrando
mais uma etapa, estamos muito gratos pelo êxito alcançado
até aqui por parte dos alunos, da família, dos professores e
toda a família Shallon, portanto temos motivo para celebrar
juntos esse momento tão especial para todos nós.
É nessa motivação que comunicamos nossa formatura
da 3ª série do Ensino Médio, segue abaixo as informações:
Data: 10/12/2019 (terça-feira).
Local: Câmara Municipal de Goiânia - Av. Goiás, 2001 –
Setor central.
Horário: 19h30.
Os alunos devem estar no local 1 hora antes.
Traje:
Alunos → Social.
Alunas – Unidade Urias → vestido vinho.
Alunas – Unidade Gyn 2 → vestido preto.
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Contamos com a parceria de sempre e agradecemos a
confiança depositada à nós.
A coordenação.
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“Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças.” Isaías 40:31
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