
 

 

 

 

 

 

Irmãos Escutas, 

 

Neste ano escutista, de acordo com o Plano Anual de Formação e as necessidades de 

formação, iremos efetuar o Curso de Aprofundamento Pedagógico (CAP) de Iª e IIIª Secção. 

Relembramos aos Chefes de Agrupamento, como primeiros formadores e responsáveis 

pela qualidade do escutismo praticado a nível local, a importância da divulgação junto dos seus 

Dirigentes e posterior motivação para a frequência de ações de formação, enquanto instrumento 

indispensável para o melhor desenvolvimento da pedagogia e do método escutista. 

Assim sendo, enviamos as seguintes informações: 

Destinatários:  

✓ Dirigentes que exerçam a função de Chefe de Unidade (1ª e 3ª Secção) 

✓ Dirigentes que façam parte da Equipa de Animação (1ª e 3ª Secção) 

 

Requisitos de Candidatura: 

✓ A candidatura é efetuada em Formulário online. 

✓ É obrigatória a entrega do Parecer do Chefe de Agrupamento e do Assistente, que 

deverá ser enviado por correio eletrónico (educadores.santarem@escutismo.pt) . 

✓ O candidato ao Curso tem de ser Dirigente investido e aconselha-se que tenha no 

mínimo 2 anos como Dirigente. 

✓ Enviar o Trabalho Prévio para o correio eletrónico. 

 

Seleção dos Candidatos: 

✓ Se as candidaturas excedam as 24 inscrições (por secção), o processo de seleção 

dos candidatos terá em contas os seguintes critérios por ordem de prioridade: 

1. Ser preferencialmente Chefe de Unidade em exercício; 

2. Dar prioridade de um elemento por Agrupamento; 

Equipa de Formação Curso de Educadores 

Chefes de Agrupamento, Dirigentes 

Inscrições Curso de Educadores – CAP I e CAP III 

Santarém, 13 de novembro de 2018 025-2018-SRA Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 

https://docs.google.com/forms/d/1M_RSObbdT8gzMCU2IQyj5Rge2DwwdSdtveHc4cz7Lms/viewform?edit_requested=true
mailto:educadores.santarem@escutismo.pt


 

3. Ser membro da Equipa de Animação da Secção respetiva; 

4. Ter um ano de experiência na Secção; 

5. Envio do Trabalho Prévio. 

 

Calendarização: 

✓ Inscrição e seleção dos Formandos: 

1. Até 23 de novembro de 2018 é a data limite de inscrição para os candidatos 

enviarem todos os documentos solicitados: Inscrição online; Parecer do 

Chefe de Agrupamento e Assistente; e Trabalho Prévio. 

2. Até 28 de novembro de 2018, a Direção do Curso confirmará ou não a 

admissão dos formandos e enviará, diretamente aos mesmos e com 

conhecimentos aos Agrupamentos, informação mais pormenorizada. 

 

✓ Sessões presenciais: 

• 1ª Sessão – 1 e 2 de dezembro de 2018; 

• 2ª Sessão – 5 e 6 de janeiro de 2019; 

• 3ª Sessão – 9 e 10 de fevereiro de 2019 (acampamento); 

• 4ª Sessão – 2 de junho de 2019 – Apresentação do Estágio. 

 

✓ Trabalhos Intercalares: 

1. Entre cada Sessão Presencial haverá um trabalho intercalar na Plataforma 

Moodle. 

2. Após a 2ª Sessão, os formandos iniciam o Estágio que terminará a 2 de junho 

de 2019 com a apresentação do projeto de Caçada ou Empreendimento. 

 

Horários:  

✓ Cada Sessão tem início às 9h (sábado) e termina às 17.30h (domingo). 

✓ A 4ª Sessão é de apenas um dia das 9.00h às 17.30h. 

 

Locais: 

✓ As Sessões presenciais em sala são no Seminário de Santarém. 

✓ A 3ª Sessão será em regime de Acampamento, em local a definir. 

 

 

 



 

Material a levar: 

✓ Sessões em sala: 

• Uniforme; Material de escrita; Saco-cama; Toalhas; caneca (para evitar o 

desperdício de copos de plástico) e um doce ou salgado para a Ceia 

Gastronómica. 

✓ 3ª Sessão (Acampamento): 

• Material para acampamento a dividir pelo Bando/ Equipa. 

 

Data de Inscrição:  

✓ As inscrições são até dia 23 de novembro de 2018 através de Formulário Online, 

envio por correio eletrónico do Parecer do Chefe de Agrupamento e Assistente (em 

anexo) e o Trabalho Prévio (em anexo), bem como o pagamento do valor de 25€ 

(vinte e cinco euros) de Inscrição. 

✓ Nota: As inscrições só serão validadas aquando do envio/entrega do Parecer do 

Chefe de Agrupamento e Assistente. 

 

Custos: 

O Curso tem um custo total de 65 € (sessenta e cinco euros), que será suportado pelo 

formando e/ou Agrupamento. Este custo inclui alojamento e alimentação. Este valor 

poderá ser pago de uma vez só ou de forma faseada: 

✓ Inscrição – 25€ (vinte e cinco euros); 

✓ 2ª Sessão – 20€ (vinte euros); 

✓ 3ª Sessão – 20€ (vinte euros). 

 

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 financeira.santarem@escutismo.pt  

 

Esclarecimentos: 

✓ O Trabalho Prévio é uma peça fundamental da avaliação dos candidatos, por 

representar o seu perfil de entrada. O Trabalho é um estudo prévio, que leva o 

candidato a refletir baseado na sua atual experiência. 
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✓ O Trabalho Prévio não é eliminatório, contudo, a sua falta, implica a não admissão ao 

curso. 

✓ Os candidatos que já tenham o CAP de outra secção, que tenha sido feito em 

sistema modular, podem candidatar-se a fazer os módulos específicos de outra 

secção, desde que estejam na secção onde pretendem fazer o CAP e estão sujeitos 

a vaga. Para tal, devem fazer a inscrição normal colocando nas observações essa 

nota. Devem ainda, referir qual o CAP que fizeram, em que ano foi concluído 

colocando o nº da Ordem de Serviço Nacional onde foram qualificados. O custo do 

Curso Específico será de 45€ (quarenta e cinco euros). 

 

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

escutistas. 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

 
Maria de Lurdes Gameiro e Carlos Costa 

Diretores dos CAP I e III 

educadores.santarem@escutismo.pt  
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