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O nosso Festival de Jogos e Brincadeiras foi 
inesquecível!
A fim de estimular a interação e o trabalho em equipe, 
o Instituto Presbiteriano Gammon proporcionou aos 
alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais um dia 
repleto de jogos e muitas brincadeiras. O momento, 
que foi superespecial, trabalhou a coordenação 
motora grossa, a ludicidade e o trabalho em grupo.

Festival de Jogos e Brincadeiras

Em 2022, aconteceu a inauguração de nosso 
berçário! Em mais uma grande ação, o 
Instituto Presbiteriano Gammon agora conta 
com um berçário! Por meio de um ensino 
acolhedor e de tradição, os pequenos 
poderão, desde os primeiros meses de vida, 
desenvolver a coordenação motora, a 
comunicação e a identidade em um ambiente 
próprio para recebê-los. Matrículas abertas! 
Venha nos conhecer!

Berçário 2022

Mais uma vez, pensando no cuidado uns com 
os outros, o Instituto Presbiteriano Gammon 
lança o eBook Antibullying! De uma maneira 
lúdica e descontraída, a leitura aborda um 
tema sério ao auxiliar na identificação do que 
é bullying e ciberbullying e, principalmente, 
como evitá-los. O material completo você 
pode conferir clicando abaixo: 

eBook Antibullying

Clica aqui!

Aconteceu, em março, a abertura do nosso Festival de 
Esportes! O evento, que reuniu professores e alunos, 
ocorreu no dia 17 de março, no G-1 (Campus Chácara). 
O festival teve uma programação especialmente 
pensada para que os alunos do Ensino Fundamental 
Anos Finais e Ensino Médio, estivessem em um 
ambiente de interação e pudessem desenvolver suas 
habilidades socioemocionais, físicas e o espírito em 
equipe. 

Festival de Esportes

Sob o tema “Cuidando uns dos outros com 
SEGURANÇA - Eu quero partiCIPAr”, a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(Sipat), promovida pelo Instituto Presbiteriano 
Gammon, acontece entre os dias 21 e 26 de 
março. O evento conta com uma programação 
em formato híbrido, tendo palestras 
presenciais e on-line, além de convidados 
especialistas no assunto sobre segurança do 
trabalho. Essa é mais uma ação em prol do 
bem-estar de nossos colaboradores!

SIPAT 2022

21 a 25
de março

Quero PartiCIPAr!

https://bit.ly/3604v9m

