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PRÉ-ENEM
O Pré-Enem Gammon aconteceu e foi muito
especial! O Instituto Presbiteriano Gammon
preparou um momento de descontração com os
estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Em um
evento recheado de atividades esportivas,
bate-papo com psicóloga e muita música, nossos
alunos puderam interagir e relaxar nessa reta final
de estudos antes do vestibular.

AGITA GAMMON
O
Agita
Gammon
foi
inesquecível!
Proporcionando um momento de muita diversão
aos alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental
Anos
Iniciais,
o
Instituto
Presbiteriano Gammon organizou mais uma
edição do Agita Gammon, na unidade de Lavras.
Foi um dia marcado por atividades recreativas e
muitos sorrisos.

UNIDADE DE GUANHÃES

Cafe com Gratidao
‘

˜

Aconteceu mais uma edição do nosso tradicional
Café com Gratidão!
Em uma tarde muito enriquecedora, os educadores
e colaboradores do Instituto Presbiteriano
Gammon se reuniram para experienciar um
momento repleto de música, poesia e bate-papo. O
encontro permitiu o fortalecimento do respeito, da
cooperação e da amizade.

UNIDADE DE GUANHÃES

PROJETO LITERÁRIO CONECTAR
Incentivando um espaço de leitura e aprendizado,
o Instituto Presbiteriano Gammon desenvolveu o
Projeto Literário Conectar. Com discussões,
reflexões e muita inspiração, o encontro
aconteceu via Google Meet e foi voltado para os
alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e
Finais. Na ocasião, eles leram a obra Jardim
Secreto, um livro muito especial e que despertou
a criatividade de todos.

HOMENAGEM À NAÇÃO GAMMONENSE
Para o Dia de Ação de Graças, nossos alunos
prestaram uma linda homenagem à comunidade
Gammonense. O presente foi para aqueles que se
dedicam diariamente na construção de um espaço
cheio de valores que edificam. Ficamos muito
orgulhosos e emocionados por essa linda ação.
Confira o vídeo que já está disponível em nosso
canal no YouTube clicando em:

Clica aqui!

Teleacolhimento

Atendendo as pessoas que buscam ajuda para
superar os diferentes obstáculos que encontram
ao longo da caminhada, assim como aqueles que
necessitam de uma mensagem de alento e
esperança,
o
Gammon
disponibiliza
o
Teleacolhimento.
Os interessados podem ligar para o número
(35) 3694-2140, escutar a Palavra de Deus e, em
seguida, solicitar seu atendimento e receber a
ajuda de um de nossos
membros.

PROCESSO SELETIVO 2022
Para aqueles que querem receber uma educação
de excelência, fundamentada em valores cristãos
e com conhecimentos que edificam, saibam que o
Instituto Presbiteriano Gammon está com as
inscrições abertas para o Processo Seletivo de
2022. Para participar, faça sua inscrição em:

Lavras

Guanhães

MedGammon
O melhor curso preparatório para o ENEM e
Vestibulares está de volta, e agora de forma
presencial!
Concorra a descontos de até 100% e participe do
Concurso de Bolsas do MedGammon! Inscrições
abertas até 19/12. Realize já a sua e garanta um
pré-vestibular de tradição, excelência e que
garante seu sucesso.

Inscreva-se Agora!

Berçário 2022
Primando por uma educação mais acolhedora, de
cuidado e estímulos, o Instituto Presbiteriano
Gammon ampliará sua atuação implantando o
Berçário na unidade de Lavras. Assim,
proporcionamos aos pequenos a oportunidade
de vivenciar, desde tenra idade, um ensino com
afeto, valores e empatia.

NOVIDADE

2022
Período
Integral

com atividades
externas!

Valores e
Conhecimentos
que edificam!

Período Integral 2022
E não para por aí! A Educação Infantil contará
com o Período Integral. Com o horário de
permanência estendido, os alunos terão a chance
de experienciar uma rotina escolar diferenciada, o
que inclui projetos, eventos, atividades esportivas
e, também, mais oportunidades às famílias, que
poderão contar com todo o suporte e
acolhimento do Gammon.

