
                                                                                                                                                                                                                                                              
                      

  

                                           

                                                                                                                                      

 
 
 
                     São José-SC, 11/04/2017. 

Circular nº 012/2017 

Ref.: VIII ECCOS – Evento Cultural, Cooperativo e Solidário                                            

        Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) e Ensino Médio                

   

        Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

   
         O VIII ECCOS - Evento Cultural, Cooperativo e Solidário do Colégio Paulo Freire, que acontece a partir do 

mês de abril deste ano e que terá sua culminância nos dias 10/07 a 14/07, tem como tema: “Brasil, meu Brasil 

brasileiro. ” 

Saindo do modelo das gincanas tradicionais, o Colégio Paulo Freire vem optando pela realização de eventos que 

propiciem, além da integração e congraçamento entre seus (suas) educandos (as), o fortalecimento da cooperação e 

sensibilização à prática solidária e à sustentabilidade, por meio de atividades artísticas, culturais, esportivas e 

recreativas.  

As atividades que envolvem o ECCOS são elaboradas por uma equipe envolvendo Direção, Coordenação e 

Regentes e são apresentadas aos educandos no evento de lançamento. Cada turma recebe o Caderno de Tarefas, o 

Regulamento do Evento e o subtema sorteado para cada uma. 

Cada Educador Regente organiza, com sua turma, a camiseta, a bandeira, a decoração do ginásio, os adereços e 

as tarefas a serem cumpridas. 

Os pais podem auxiliar o Educador Regente através de patrocínio, ajuda na organização da decoração, na 

confecção dos materiais necessários, entre outros. Para isso devem entrar em contato, via agenda, colocando-se à 

disposição.  

O ECCOS é um evento que oportuniza os educandos a desenvolver conhecimentos por meio da organização, 

criando alternativas para realização das tarefas, compartilhando informações, praticando a solidariedade e o espírito 

esportivo, por isso é importante que os pais e os educadores os auxiliem a ser proativos e responsáveis, dando-lhes 

oportunidades de fazer suas escolhas e resolver os conflitos que por ventura encontrem. 

Ao final do ECCOS, teremos duas premiações de acordo com a pontuação obtida em todas as provas: 1º lugar 

do Ensino Fundamental – 6º ao 9º Ano e 1º lugar do Ensino Médio. Os resultados serão divulgados no último dia do 

evento. 

O Caderno de Provas e o Regulamento do ECCOS estarão disponíveis a partir do dia 12/04 no link: 

http://www.colegiopaulofreiresj.com.br/blogs/ensino-fundamental-6-ao-9-ano-ensino-medio/  

O ECCOS é um evento realizado para os educandos e por eles deve ser organizado, cabendo à equipe de apoio 

da escola e aos pais, apenas orientar esse processo.    

 

Educadores Regentes: 

Turma 61 – Educadora Candice (História). 

Turma 62 – Educadora Siange (Geografia) 

Turma 71 – Educadora Aline (Inglês). 

Turma 72 – Educadora Giselle (Inglês) 

Turma 81 – Educadora Luciane (Ciências). 

Turma 82 – Educadora Joelma (Espanhol) 

Turma 91 – Educador Fábio (Ciências). 

Turma 92 – Educador Angelo (Matemática) 

Turma 101 – Educadora Stela (Biologia)). 

Turma 201 – Educadora Camila (Português) 

Turma 301 – Educador Bruno (Geografia). 

 

Os Coordenadores Pedagógicos estarão à disposição para esclarecimentos: 

 

Coord. Ensino Fundamental II – 6º ao 8º Anos: Luciana Duarte Silva 

Coord. Ensino Fundamental II – 9º Ano e Ensino Médio: Raphael Frederico Rutkoski 
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