Assunto:
FORMAÇÃO REGIONAL – ENRIQUECIMENTO
Data:
25 de Janeiro de 2017
Destinatários: Chefes de Agrupamento | Responsáveis dos Recursos Adultos

Caro Chefe:
As nossas cordiais saudações Escutistas.
Apresentamos o calendário com as formações para a fase de enriquecimento que,
como saberão, é necessário para a concretização do percurso inicial de formação para
candidatos a dirigentes.
O enriquecimento “visa a consolidação formativa do Candidato a Dirigente em diversas
áreas temáticas entendidas como chave para o exercício da missão de Dirigente do
Corpo Nacional de Escutas” de temas diversificados no quadro das seguintes áreas
formativas:
• Área Pedagógica
• Área de Educação para a Fé
• Área de Recursos de Animação
• Área de Recursos Técnicos
• Área de Segurança e Bem-Estar em Campo
Em termos práticos, os Candidatos a Dirigente devem frequentar módulos de
formação em cada uma das áreas indicadas, frequentando um mínimo de dezasseis
horas de formação, distribuídas da seguinte forma:
• Dez horas nos módulos de formação obrigatórios de cada área;
• Seis horas nos módulos de formação optativos, devendo estes ser de áreas
distintas.
De seguida apresentamos o calendário previsto para arrancar em fevereiro com os
módulos já disponíveis. Naturalmente que poderão surgir outros módulos facultativos,
ou mesmo poderemos ser obrigados a alterar alguma das datas apresentadas, sendo
certo que iremos difundir essa informação, caso existam novidades. Chamamos a
vossa atenção que a inscrição é obrigatória para todos os módulos e somente pode ser
feita através do SIIE. Cada módulo tem a duração prevista de aproximadamente duas
horas. Posteriormente irão ser difundidas informações mais detalhadas de cada

módulo, nomeadamente o local da sua realização, quem é o formador e quais os
conteúdos a serem abordados.
Pedagógica
módulo
Obrig. Desenvolvimento da criança e do adolescente
Facult. Família e Escutismo

data
17-06-2017 - 09:00
17-06-2017 - 11:00

Educação para a Fé
módulo
Obrig. Catequese e Escutismo
Facult. Doutrina Social da Igreja
Facult. Bíblia, temas, imaginários e ideários

data
24-02-2017 - 21:30
06-05-2017 - 14:30
11-03-2017 - 11:00

Recursos de Animação
módulo
Obrig. Animação de reuniões de unidade
Facult. O imaginário na atividade escutista

data
01-04-2017 - 09:00
01-04-2017 - 14:30

Recursos Técnicos
módulo
Obrig. Orientação
Facult. Pioneirismo
Facult. Códigos e Mensagens

data
11-03-2017 - 09:00
01-04-2017 - 11:00
17-06-2017 - 14:30

Segurança e Bem-Estar em Campo
módulo
Responsabilidade civil
e segurança
Facult. Saúde e bem-estar
Facult. Princípios básicos de socorrismo
Obrig.

data

06-05-2017 - 09:00
06-05-2017 - 11:00
11-03-2017 - 14:30

Nota: A dispensa da frequência em momentos de formação acima indicados só pode
ser excecionalmente concedida ao candidato que demonstre claramente não
necessitar de um determinado conteúdo, dada a experiência já acumulada, e deve ser
fundamentada pelo Chefe de Agrupamento e aprovada pela Junta Regional, ouvido o
Tutor Local do candidato. (in Sistema de formação de Adultos no Escutismo – CNE)

Todas estas formações irão também funcionar simultaneamente para percursos de
formação contínua, sendo que o caráter obrigatório deixa de fazer sentido, pois este
percurso é dirigido a todo o dirigente investido e que sente necessidade de aprofundar
os seus conhecimentos, competências e atitudes em determinada área. Este “modelo
de formação contínua é centrado no formando, e privilegia percursos e não cursos e
que, à semelhança do Programa Educativo, procura dar uma resposta formativa que
parta de um (auto) diagnóstico das capacidades do formando, a partir do qual pode
organizar o(s) seu(s) percurso(s) de formação, para colmatar as necessidades de
formação identificadas. A soma de créditos em determinadas áreas poderá conferir ao
formando o acesso a determinados Percursos Formativos, que, seguidos de estágio,
serão reconhecidos como cursos especializados”.
Por último apenas vos queremos agradecer todo o esforço e compreensão por
abraçarem mais esta área tão importante e vital para o bom funcionamento dos
nossos agrupamentos e que estamos, como sempre, disponíveis para qualquer
esclarecimento e/ou informação que considerem necessário.
Reiterando as nossas cordiais saudações escutistas,

Fernando Cassola Marques
Chefe Regional Adjunto

Carlos Cruz
Secretário Regional dos
Recursos Adultos

