
                                                                                                                                                                                                                                                              
                      

  

                                           

                                                                                                                                      

 
 
 
                     

 São José-SC, 21/05/2018. 

 

Circular nº 010/2018 

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

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

   

        Senhores Pais e/ou Responsáveis,  

   
         O IX ECCOS - Evento Cultural, Cooperativo e Solidário do Colégio Paulo Freire, que acontecerá nos dias 23 

(sábado) e 25 a 29 de junho, terá sua abertura oficial no dia 25 (segunda-feira) às 19h30min, no Ginásio de Campinas, 

para a qual, toda a comunidade escolar é convidada. 

          O tema deste ano será: “Histórias em Quadrinhos. Entre Heróis e Vilões”.   

Com um modelo que vai, ainda, além do que costumeiramente é oferecido em gincanas escolares, o Colégio 

Paulo Freire opta pela realização de um evento que propicie, além da integração e congraçamento entre seus(suas) 

educandos(as), o fortalecimento da cooperação e sensibilização à prática solidária, por meio de atividades artísticas, 

culturais, esportivas e recreativas.  

Para este ano teremos mais uma grande novidade: Uma etapa exclusiva com atividades desportivas envolvendo 

pais/responsáveis e filhos, que acontecerá no dia 23 (sábado), em horário a ser informado. 

 

Outras orientações: 

 Todas as turmas receberão o Caderno de Tarefas e o Regulamento do Evento, que também serão 

enviados via agenda digital a todos os pais e responsáveis. 

 Cada Educador Regente mediará com sua turma o modelo da camiseta, a decoração do ginásio e as 

tarefas a serem cumpridas. 

 Os pais e responsáveis também poderão participar com ajuda na organização da decoração do ginásio, 

na confecção dos materiais necessários ou através de patrocínio. Para dúvidas sobre estes 

procedimentos, deverão contatar o coordenador pedagógico via agenda digital.  

 Ao final teremos duas premiações, apuradas 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 ECCOS é um evento que oportuniza aos educandos desenvolver conhecimentos por meio da organização, 

criando alternativas para realização das tarefas, compartilhando informações, praticando a solidariedade, a liderança, a 

autonomia e o espírito esportivo. É importante que os pais e os educadores os incentivem a ser proativos e 

responsáveis, dando-lhes oportunidades de fazer suas escolhas e resolver os conflitos e desafios que porventura 

encontrem.   

      É com grande expectativa que a nossa equipe prepara e aguarda o início do nosso IX ECCOS - Evento 

Cultural, Cooperativo e Solidário! 

 

Educador Regente de cada turma: 

 

Turma 061 – Educadora Aline (Português). 

Turma 062 – Educadora Gisele (Inglês) 

Turma 071 – Educadora Aline Bohes (Inglês). 

Turma 072 – Educador Angelo (Matemática) 

Turma 081 – Educadora Siange  (Geografia). 

Turma 082 – Educadora Candice (História) 

Turma 091 – Educador Glauber (Matemática). 

Turma 092 – Educador Fábio (Ciências) 

Turma 101 – Educadora Ana Paula (Química). 

Turma 201 – Educadora Stela (Biologia) 

Turma 301 – Educadora Joseane (Português). 

  

  

A Direção 

 


