
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Neste ano escutista, estamos a dar continuidade ao Percurso Inicial de Formação que 

constitui a formação básica e necessária à investidura como Dirigente do Corpo Nacional de 

Escutas. 

Esta formação do Enriquecimento destina-se aos Candidatos a Dirigente (Aspirantes e 

Noviços) que estão a fazer o Percurso Inicial de Formação, e que já se encontram na Fase do 

Estágio (2ºano) e integrados na Equipa de Animação de uma Secção do Agrupamento.  

Nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2018 irá decorrer a formação dos módulos de 

Enriquecimento. A formação do Enriquecimento é composta por 5 módulos obrigatórios e 3 

módulos optativos.  

 

Horário: Início às 9h (sábado) e término às 18h (domingo) 

 

Local: Seminário de Santarém 

 

Módulos obrigatórios: 

• Desenvolvimento da Criança e do Jovem 

• Orientação; 

• Animação de Reuniões de Unidade; 

• Catequese e Escutismo; 

• Responsabilidade Civil. 

 

Módulos optativos: 

• Pioneirismo; 

• Patronos e Modelos de Vida; 

• Imaginário na Atividade Escutista 

Diretor do 3ºPercurso Inicial de Formação 

Chefes de Agrupamento, Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços) 

Inscrições Módulos Enriquecimento 

Santarém, 5 de janeiro de 2018 003-2018-SRA Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 



 

 

 

Destinatários:  

✓ Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços); 

✓ Dirigentes no ativo. 

 

Requisitos: 

✓ Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços) que estejam a frequentar o 2ºano – 

Estágio; 

✓ Dirigentes que pretendam fazer formação contínua, caso haja vagas disponíveis. 

 

Critérios de seleção: 

✓ Esta formação terá um limite máximo de 30 participantes; 

✓ A seleção dos formandos será feita por ordem de inscrição; 

✓ Será dada prioridade aos Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços) que se 

encontram no 2º ano – Estágio e já tenham frequentado o FGPE. 

 

Data de Inscrição: até 29 de janeiro de 2018. 
 

Custo de inscrição: 20 € (vinte 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  

 

Procedimentos: 

Candidato a Dirigente: 

• Fazer a inscrição online no formulário: Inscrição nos Módulos de Enriquecimento 

até 29 de janeiro. 

 

Dirigentes: 

• Fazer a inscrição online Módulos de Enriquecimento; 

 

Chefe de Agrupamento: 

• Acompanhar o Percurso do Candidato a Dirigente;  

• Fazer a transferência de 20€ (vinte euros) por cada Candidato a Dirigente e/ou 

Dirigente. 

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

 

mailto:geral.santarem@escutismo.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62ASoYiczlQrQUVBVGrl1IXDeYpbBJHe7nhq3R3q29H7O6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62ASoYiczlQrQUVBVGrl1IXDeYpbBJHe7nhq3R3q29H7O6w/viewform


 

 

 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com as melhores saudações 

escutistas. 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

 

Maria de Lurdes Gameiro 

Diretora do Percurso Inicial – Irmão Roger 

 


