
 

 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

De acordo com o Plano Anual de Atividades, aprovado em Conselho Regional (19.06.2016), 

apresentamos a Atividade Caminhar com o Ir. Roger, que se irá realizar no dia 24 de setembro, no 

Seminário de Santarém. Inicialmente esta atividade estava marcada para o fim de semana, mas 

dado que o Conselho Regional será noutra data, decidimos fazer, apenas, o sábado. 

Caminhar com Ir. Roger é um encontro de Dirigentes, Candidatos a Dirigentes (Noviços e 

Aspirantes), onde se pretende fornecer ferramentas e conhecimentos necessários para o desenrolar 

do ano, bem como recolher as necessidades específicas locais. É nosso objetivo apresentar a 

Dinâmica e Temática Anual, bem como promover um Encontro na Fé.  

 

Objetivos: 

 Apresentar a temática anual; 

 Fornecer ferramentas e conhecimentos para a temática anual; 

 Sensibilizar os adultos para o papel importante que têm na educação das crianças e jovens; 

 Realizar um levantamento da opinião ao nível local sobre as temáticas a que nos propomos, 

de modo a corresponder às expectativas dos escuteiros da região; 

 Promover oportunidades formativas na área do método projeto; 

 Dinamizar encontros de reflexão e interioridade para adultos no âmbito da Animação da Fé; 

 Promover o convívio e partilha entre os Dirigentes da Região; 

 

Destinatários: 

 Dirigentes; 

 Candidatos a Dirigentes (Aspirantes e Noviços) 

 

Horário: Início às 9.00h e términus por volta das 23.00h. 
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Programa:  

Hora Descrição 

Sábado – 24 setembro 

9h – 9.30h Check-in e Acolhimento 

10.00h Tema anual – Renovar Caminhando: na Fé 

11.00h Nos trilhos pedagógicos 

13.00h Almoço (partilhado) 

14.30h Nos trilhos pedagógicos 

19.30h Jantar (fornecido pela organização) 

21.30h Animação da Fé 

23.00h Avaliação e Encerramento 

 

Inscrições: serão realizadas até 21 de setembro através de correio eletrónico para 

geral.santarem@escutismo.pt, envio documento em anexo para as inscrições. 

 

Custo da Inscrição: 5 € (cinco euros) (jantar e coffee break). O pagamento deverá ser efetuado 

para a Conta da Caixa de Crédito Agrícola com o IBAN PT50 0045 5441 40066605335 11. Quando 

fizerem a inscrição devem fazer a transferência do valor e enviar comprovativo através de email. 

 

Material a levar: 

 Almoço para partilhar. A organização participa com os sumos e o pão. Devem trazer salgados 

e/ou doces para partilhar; 

 Instrumento musical (facultativo). 

 

Agradeço que divulguem esta atividade por todos os adultos da Região, no sentido de termos 

uma atividade de qualidade e bastante participada. 

Para qualquer esclarecimento contactem a Chefia Regional através do correio eletrónico ou 

através do telemóvel. 

 

Contamos com a vossa participação! 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

 

 

Maria Lurdes Gameiro 

Chefe Regional 

chefia.santarem@escutismo.pt 

Tel. 969 107 760 
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