
 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos Escutas 

 

Vamos iniciar o 4º Percurso Inicial de Formação da Região de Santarém (4º PIF – Maria), 

que é a formação básica e necessária para a investidura de Dirigentes do Corpo Nacional 

de Escutas. 

 
Esta formação destina-se aos Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços) que vão iniciar 

a Fase do Discernimento integrados numa Equipa de Animação de uma Secção do 

Agrupamento. 

 

Assim, conforme o Plano de Formação Regional, iremos realizar a Iniciação à Pedagogia 

Escutista.  

 

A IPE consiste numa sessão de formação presencial, com a duração de um fim-de-semana, 

a qual tem como finalidade facultar um conhecimento genérico e ferramentas básicas em 

termos de pedagogia escutista, capacitando o Candidato a Dirigente a dar os primeiros 

passos no exercício de funções de animação no quadro de uma Equipa de Animação de 

uma Unidade. 

 

O Candidato a Dirigente, com a colaboração do Tutor Local, tem de iniciar a formulação do 

Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista (PDPE), que decorre de um diagnóstico 

prévio realizado com base nos Objetivos Educativos Finais do Programa Educativo.  

Esse PDPE consiste num plano de formação pessoal, desenhado para assegurar a 

maturidade pessoal do Candidato a Dirigente. 

Diretor do 4º Percurso Inicial de Formação 

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

Inscrições IPE – Iniciação à Pedagogia Escutista 

Santarém, 10 de novembro de 2017 043-2017-SRA Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 



 

Data: 1 e 2 de dezembro de 2017. 

Horário: Início às 09h00 de sábado e términus às 17h00 de domingo. 

Local: Seminário de Santarém (Casa Episcopal – Santarém). 

 

Destinatários: Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços). 

 

Requisitos: 

 Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços) que tenham frequentado com 

aproveitamento o EI; 

 Validação do Diagnóstico com base nos Objetivos Educativos Finais do 

Programa Educativo; 

 Iniciar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista; 

 Ter parecer positivo da Direção do Agrupamento, assinado pelo Chefe do 

Agrupamento e pelo Assistente do Agrupamento (documento em anexo, a enviar 

por correio eletrónico para geral.santarem@escutismo.pt ). 

 

Inscrição: Online no formulário Inscrição IPE, até 26 de novembro de 2017. 

 

Validação do Diagnóstico: até 27 de novembro de 2017. 

 

Custo de inscrição: 20 € (vinte euros), inclui alojamento e alimentação. 

Pagamento: Por transferência bancária para a conta bancária da Caixa de Crédito 

Agrícola, para o IBAN PT50 004554414006660533511 e enviar o comprovativo 

através do correio eletrónico geral.santarem@escutismo.pt  

Material a levar: saco de cama, toalha e um doce ou salgado para a Ceia Gastronómica. 

 

Sem outro assunto de momento, deixo-vos as melhores saudações escutistas, e fico, 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

 
Luís Francisco 

Diretor do 4ºPIF – Maria  
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