
 

 

 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Dando continuidade ao Plano Trienal e tendo sempre como objetivo “Caminhar Renovando: 

na Esperança” e em especial com o exemplo de Baden Powell. A Secretaria Pedagógica 

vem lançar-vos o desafio da comemoração do Dia de Baden Powell, dando a conhecer um 

pouco dos seus ensinamentos à comunidade que envolve cada agrupamento. 

Para cumprir este objetivo, e de acordo com o Plano Anual de Atividades, lançamos a 

Iniciativa do Dia do Pensamento, o qual se celebra a 22 de fevereiro, dia dedicado ao nosso 

fundador. Como este ano o Dia de BP coincide com um domingo, é nosso objetivo, que 

partilhem, também, este dia com a Comunidade. 

Com esta iniciativa a Secretaria Pedagógica pretende que, em agrupamento, seja recordado 

a importância do exemplo de vida do fundador e que o agrupamento partilhe um pouco dos 

seus ensinamentos com a comunidade. Pretende-se, ainda, que este momento seja de 

união entre todos os Escuteiros da Região. 

Para a Iniciativa - Dia do Pensamento propomos que o agrupamento se reuna e viva em 

união dois momentos, com a seguinte estrutura: 

1º Momento 

Deverá ser vivido em agrupamento, para fortalecimento da união entre todos os irmãos 

escutas. 

 Oração Inicial (Anexo 1); 

 Leitura da última carta de Baden-Powell (Anexo 2); 

 Colagem da peça do puzzle por cada elemento do agrupamento (Anexo 3). 
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http://www.weebly.com/uploads/3/1/6/0/31603063/anexo_1-_orao_inicial.pdf
http://www.weebly.com/uploads/3/1/6/0/31603063/anexo_2-_ltima_carta_de_bp.pdf
http://www.weebly.com/uploads/3/1/6/0/31603063/anexo_3-_dinmica_do_puzzle.pdf


 

2ºMomento - Participação na Eucaristia 

 Leitura de um texto na Acção de Graças (Anexo 4) e em simultâneo distribuição de 

frases de BP, pela comunidade (Anexo 5). 

O material será fornecido aos agrupamentos, podendo ser levantado na Sede Regional, ou 

se pretenderem, devem indicar que o pretendem receber por correio. Tendo em conta que 

existe no próximo fim-de-semana IPE, consideramos oportuno que um elemento de cada 

agrupamento leve o respetivo envelope. 

Contamos com a colaboração de todos. 

Votos de um excelente Dia do Pensamento. 

Alguma questão estamos ao dispor. 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

Isabel Vitorino 

Secretária Regional Pedagógica 

pedagogica@santarem.cne-escutismo.pt 

http://www.weebly.com/uploads/3/1/6/0/31603063/anexo_4-_ao_de_graas.pdf
http://www.weebly.com/uploads/3/1/6/0/31603063/anexo_5-_frases.pdf
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