De:

Secretária Regional Pedagógica

Para:

Chefes de Agrupamentos, Chefes de Unidade

Assunto:

EnCargos

Data:

Santarém, 9 de outubro de 2018

Circular:

016-2018-SRP

ESTA É A TUA FUNÇÃO! FAZ A DIFERENÇA!

Conforme Plano de Atividades Regional aprovado, vai realizar-se no dia 21 de outubro de
2018 o EnCargos, na Escola Secundária do Entroncamento, no Entroncamento.

Esta é para Ti Secretário, Tesoureiro e Guarda-material.

Objetivos:
✓

Dotar os Secretários, Tesoureiros e Guarda-material para as competências
específicas para cada cargo.

Participantes: O encontro destina-se Secretários, Tesoureiros e Guarda-material, das 4
secções.
Local: Escola Secundária do Entroncamento
Horário: A atividade tem início às 14h00 e final previsto para as 17h00.
Inscrições: As inscrições têm um custo de 2 € (dois euros) por participante a entregar no
Check-in. As inscrições são feitas a partir do Formulário EnCargos até dia 17 de outubro de
2018.
Uniforme: Todos os participantes terão de se apresentar uniformizados com camisa.
Critérios de seleção: Para que seja feita a seleção dos participantes, uma vez que se torna
incomportável todos os elementos com a função de Secretário, Tesoureiro e Guarda-material de
todas as secções, iremos ter alguns critérios de seleção:

✓

Que tenha o cargo há mais tempo;

✓

Pelo menos um, por cada agrupamento, por cada secção, para cada função;

✓

Os agrupamentos grandes (com 3 ou mais bandos/patrulhas/equipas/tribos) podem
trazer 2 por cada função, por cada secção, por cada agrupamento;

A intenção é que os escuteiros que venham a participar nesta formação, possam levar o
conhecimento para transmitir aos restantes elementos da sua Secção.

Nota: Irá decorrer em simultâneo e no mesmo local o Encontro de Secretários e Tesoureiros
dos Agrupamentos (também seguirá uma circular).

Alguma dúvida ou questão devem contactar a Secretária Regional Pedagógica, Sara
Courinha, através do correio eletrónico pedagogica.santarem@escutismo.pt

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com as melhores saudações escutistas.
Uma forte canhota,

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

Sara Courinha
Secretária Regional Pedagógica

