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Caros Escuteiros e Dirigentes,
Dando continuidade ao fundo criado anteriormente e tendo a Junta Regional
consciência das dificuldades da implementação do Método de Projeto continuará com o
Fundo Método Projeto para estimular e apoiar projetos pedagógicos, que contribuam para a
melhor implementação do Método de Projeto, nas várias secções. Assim, este Fundo tem
como objetivos:
•

apoiar o desenvolvimento de projetos pedagógicos das Unidades;

•

promover a inovação e excelência dos projetos pedagógicos;

•

favorecer o funcionamento das Unidades baseado na cooperação, participação
ativa e responsabilização dos jovens e impulsionar a aplicação do método de
projeto.

•

impulsionar a aplicação do método de projeto.

O Fundo Método de Projeto visa premiar com € 250 (duzentos e cinquenta euros) a
concretização do projeto de uma Caçada, uma Aventura, um Empreendimento e de uma
Caminhada por cada projeto de Unidade. O valor concedido será pago na totalidade à data
da divulgação dos projetos escolhidos.
As candidaturas ao Fundo poderão ser apresentadas entre 1 de março a 31 de
maio de 2019, sendo a decisão tomada até ao dia 16 de junho de 2019 e a divulgação será
feita até 23 de junho. As candidaturas podem contemplar projetos iniciados a partir de 1 de
outubro de 2018, início do ano escutista 2018/2019.

Os critérios de valoração dos projetos são os seguintes:
a) Impacto Educativo potencial (10 pontos);
b) Inovação e criatividade (10 pontos);
c) Participação Juvenil inserida na progressão individual (10 pontos);
d) Estruturação do projeto (10 pontos);
e) Contactos com as comunidades locais (10 pontos);
f) Sustentabilidade e razoabilidade financeira (10 pontos).

As informações enviadas nesta circular constam no regulamento do Fundo do
Método de Projeto (que segue em anexo e está disponível na Página Web da Junta
Regional), sendo importante uma leitura atenta do mesmo.
Na sequência desta iniciativa colocamo-nos à disposição dos Agrupamentos para a
Equipa do Programa Educativo se deslocar ao vosso Agrupamento no sentido de vos ajudar
a implementar, esclarecer e desenvolver o Programa Educativo, nomeadamente o Método
Projeto. Assim os escuteiros também poderão estar melhor preparados para participar nesta
iniciativa do Fundo do Método de Projeto.
As candidaturas devem ser enviadas para a Secretária Regional Pedagógica através
de correio eletrónico pedagogica.santarem@escutismo.pt ou entregar em formato papel na
Sede da Junta Regional.
Contamos com a vossa participação!
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