De:

Assistência Regional e Equipa Regional de Lobitos
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Iniciativa – Dia de São Francisco

Data:

Santarém, 26 de setembro de 2014

Circular:

AR.1.14

Caros Irmãos Escutas,
No seguimento do Plano Trienal apresentado no passado dia 21 de Setembro, e como primeiro passo
para “Caminhar Renovando: na Esperança”, vem a Assistência Regional, com a colaboração da
Equipa Regional de Lobitos, lançar-vos o desafio de darem a conhecer um pouco mais sobre São
Francisco aos vossos Lobitos.
Para cumprir este objetivo, e de acordo com o Plano Anual de Atividades, lançamos a Iniciativa do
Dia de São Francisco, o qual se celebra a 4 de outubro, sendo que no presente ano corresponde a
um Sábado, dia habitual das reuniões de Alcateia. Sabemos que alguns Agrupamentos ainda não
iniciaram as atividades, no entanto é nosso objetivo, que mesmo fora desta data festiva, esta
dinâmica possa ser posta em prática.
As Iniciativas pretendem ser atividades pensadas e concretizadas pela Equipa da Junta Regional,
mas que sejam executadas no nível local, permitindo uma menor sobrecarga para os responsáveis
pelas áreas Pedagógicas, e neste caso pela área da Animação da Fé, e que em simultâneo
representem um momento de união entre todos os Escuteiros, neste caso os Lobitos, da nossa
região.
Para a Iniciativa – Dia de São Francisco propomos que a habitual reunião tenha um momento
estruturado da seguinte forma, estando prevista a duração de 45 minutos:
 Apresentação da História de São Francisco de Assis, propomos as seguintes formas de
apresentação, deve ser escolhida a que melhor se adeque à vossa realidade local:
o

Leitura da História (5 minutos), a qual poderá ser encontrada no Anexo 1, ou
disponível através do download;

o

Vídeo da História de São Francisco (5 minutos), o qual se encontra para
download;

 Reflexão sobre a Oração de São Francisco, pretende-se que através da interação com as
crianças e da presença de elementos figurativos seja possível compreender de forma mais
profunda o significado da Oração de São Francisco. Esta dinâmica consiste em três
momentos:
o

Pintura das Imagens (20 minutos), existem 18 figuras (no Anexo 2 ou para
download), devendo cada uma ser pintada por um Lobito diferente, nos casos em que
existem mais elementos, sugere-se que esta dinâmica seja feita em dois grupos
diferentes, cada uma deles com dois bandos. A folha com as figuras deve ser
impressa em A3;

o

Associação das Imagens à Oração de São Francisco (10 minutos), é feita a
leitura pausada da Oração de São Francisco (no cartaz disponibilizado no Anexo 3 ou
para download no Site da Região), devendo cada criança fazer a associação da sua
Imagem ao respetivo versículo. Este cartaz é composto por 3 folhas A3, que devem
ser colocadas de forma sequencial, na horizontal;

o

Cântico da Oração de São Francisco (10 minutos), aproveitando-se este momento,
deve ser ensinada às crianças o Cântico da Oração, o qual se encontra disponível
para download. Caso pretendam existem também os Acordes do Cântico no Anexo 4
ou para download;

No final pretende-se que exista na Alcateia um Quadro com a Oração de São Francisco, conforme o
exemplo no Anexo 5 ou para download no Site da Região.
Sugere-se ainda que esta iniciativa seja partilhada com a Comunidade Paroquial, através do contacto
com o Assistente de Agrupamento.
Alguma questão estamos ao dispor para qualquer esclarecimento, para mais informações podem
consultar a Área da Equipa Regional dos Lobitos no Site da Região.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
Pe. Paulo Marques
Assistente Regional Adjunto
geral@santarem.cne-escutismo.pt
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