De:

Diretor do FGPE – PIF Irmão Roger

Para:

Chefes de Agrupamento, Candidatos a Dirigentes (A e N) e Dirigentes em Reingresso ao Ativo.

Assunto:

Inscrições FGPE – Formação Geral de Pedagogia Escutista

Data:

Santarém, 27 de outubro de 2017

Circular: 041-2017-CR

Irmãos Escutas,

Neste ano escutista estamos a dar continuidade ao Percurso Inicial de Formação, de
acordo com o Sistema de Formação dos Dirigentes, que constitui a formação básica e necessária
à investidura como Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.
Esta formação destina-se aos Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços) que estão a
fazer o Percurso Inicial de Formação, estão na Fase do Estágio (2ºano) e integrados na Equipa
de Animação de uma Secção do Agrupamento. O início do Estágio decorre da vontade do
Candidato a Dirigente em prosseguir o Percurso Inicial de Formação, a qual carece de prévia
validação da fase do Discernimento, incluindo a verificação da conclusão com aproveitamento
das diversas componentes daquela fase. Esta formação também se destina a Dirigentes investidos
que querem fazer o reingresso ao ativo.
Para participar no FGPE (Formação Geral da Pedagogia Escutista), o Candidato
necessita de ter a frequência no IPE (Iniciação Pedagógica Escutista), ter o PDPE (Plano de
Desenvolvimento Pessoal Escutista) elaborado, ter realizado os módulos de e-learning com
sucesso e ter o Perfil de Competências validado. Este Perfil de Competências é realizado pelo
Candidato a Dirigente com a colaboração do seu Tutor.
No fim-de-semana de 4 e 5 de novembro de 2017 irá decorrer o FGPE – 1ª sessão
(Formação Geral da Pedagogia Escutista), no Casal da Juge – Turismo Rural (Estrada da Sapeira,
Casal da Juge, Torres Novas), para os Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços) e Dirigentes
investidos para reingresso ao ativo, cuja inscrição é feita num formulário online.
A Formação Geral de Pedagogia Escutista consiste em duas sessões de formação
presencial, as quais têm como finalidade facultar conhecimento consolidado de pedagogia
escutista e as ferramentas de animação necessárias ao desempenho futuro enquanto Dirigente

do Corpo Nacional de Escutas, designadamente como educador integrado numa Equipa de
Animação de uma Unidade.

Horário: Início às 9h (sábado) e términus 17.30h (domingo).
Destinatários:
 Candidatos a Dirigentes (Aspirantes e Noviços);
 Dirigentes para Regresso ao Ativo.
Requisitos:
 Candidatos a Dirigentes (Aspirantes e Noviços) que tenham frequentado com
aproveitamento o IPE;
 Ter o Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista elaborado e desenvolvido;
 Ter realizado com sucesso os Módulos de e-learning;
 Ter sido feita a validação do Perfil de Competências com o Tutor.
 Dirigentes – MAF validado e Registo criminal entregue.
Data de Inscrição: até 31 de outubro de 2017.
Validação do Perfil de Competências: até 31 de outubro de 2017.
Custo de inscrição: 25 € (vinte e cinco euros), inclui alojamento e alimentação.
Pagamento: O pagamento deverá ser efetuado para a Conta da Caixa de Crédito Agrícola
com o IBAN PT50 0045 5441 40066605335 11 e enviar o comprovativo através de correio
eletrónico para geral.santarem@escutismo.pt
Material a levar: saco de cama, toalha, marmita e um doce ou salgado para a Ceia
Gastronómica.
Procedimentos:
Candidato a Dirigente:


Fazer o Perfil de Competências com a ajuda do Tutor Local (ver documento anexo);



Fazer o Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista e desenvolvê-lo;



Ter realizado com sucesso os Módulos de e-learning (inscrição na Plataforma Moodle
http://www.moodle.cne-escutismo.pt/ ;



Fazer a inscrição online no formulário: Inscrição FGPE até 31 de outubro.

Dirigentes – Regresso ao ativo e outras situações:


Fazer a inscrição online;



Participar nas duas sessões do FGPE.

Tutor Local:


Ajudar o CD a fazer o Perfil de Competências



Fazer a Validação do Perfil de Competências até 31 outubro (enviar identificado
para o correio eletrónico geral.santarem@escutismo.pt ;)

Chefe de Agrupamento:


Acompanhar o Percurso do Candidato a Dirigente;



Fazer a transferência de 25€ (vinte e cinco euros) por cada Candidato a Dirigente
ou Dirigente em reingresso ao ativo.



Enviar o comprovativo da transferência para o correio eletrónico da Junta Regional.

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com as melhores saudações escutistas.
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,

Maria Lurdes Gameiro
Chefe Regional
chefia.santarem@escutismo.pt
Tel. 969 107 760

