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Aconteceu mais uma ação da disciplina Projeto de
Vida!
Sob o tema “Job dos Sonhos”, os nossos alunos do
3º ano do Ensino Médio participaram de uma
incrível roda de conversa com os ex-alunos do
Instituto Presbiteriano Gammon. O momento foi
muito especial e proporcionou orientações e
reflexões sobre a vida acadêmica e profissional.

Job dos Sonhos

Confira aqui!

Em celebração ao Dia das Mães, o Instituto 
Presbiteriano Gammon promoveu lindas homenagens 
às mamães do Gammon. A ação, que aconteceu ao 
longo dos dias, reuniu os pequenos da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental Anos Iniciais e suas 
mamães, permitindo a celebração do amor, da 
gratidão e do cuidado. Mais uma experiência 
marcante para a vida de nossos Gammonenses!

Gammon:
Cuidando de quem cuida de mim

Assista o Vídeo!

Após dois anos de distanciamento social, o Instituto 
Presbiteriano Gammon está se preparando para este 
evento marcante e que reunirá famílias, amigos e 
toda a comunidade Gammonense. 
Em agosto, iniciaremos as comemorações dos 153 
anos de nossa instituição, evidenciando o “Cuidando 
uns dos outros”.

   Culto em Ação de Graças pelos 153 anos; 
   Revezamento das Gerações e Ginástica Geral; 
   Almoço de Confraternização; 
   Sarau Literomusical; 
   Festa de Gala;
   Corrida Gammon/UFLA Adulto e Kids.

Juntos, celebraremos o jeito Gammon de cuidar uns 
dos outros com amor, fé e sabedoria.  Porque ser 
Gammon é ser feliz!

153 anos do Gammon

Nossos alunos saíram medalhistas na Fase 
Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais! 
O evento, que foi marcado por competições saudáveis 
e muita socialização, garantiu o primeiro lugar do nosso 
vôlei, handebol e xadrez feminino, além do segundo 
lugar no xadrez masculino. Foram momentos de 
superação, aprendizados, determinação e cooperação. 
Conquistas que, mais uma vez, colocam em destaque a 
rica trajetória do esporte gammonense. Estaremos em 
Extrema – MG, na fase regional, em julho.

Gammon é + esporte

Vôlei Xadrez Handebol

A Festa da Família está de volta ao Gammon!
Com muitas alegrias, reencontros e bênçãos, 
queremos celebrar o maior presente que Deus nos 
deu: a oportunidade de viver em família. 
Gammonenses, participe conosco desse momento 
único e especial!
O evento acontecerá no dia 25 de junho, às 15h, no
Estádio Castelo Branco (Campão) - Campus Chácara.

Festa da Família

153anos
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