Assunto:

ANIMATIVA’2018 e CAMINHATIVA’2018

Data:

05/09/2018

Refª.: 006/AR

De:
Assistência Regional
Destinatários: Todos os Dirigentes, Candidatos a Dirigentes e membros da 4ª secção
> a/c do Chefe de Agrupamento

Estimados Chefes de Agrupamento e membros da Direção de Agrupamento, restantes adultos envolvidos nas
Equipas de Animação das seções, outros a trabalhar em outras áreas da vida do agrupamento assim como os
membros da 4ª secção, Caminheiros/Companheiros, incluindo Noviços: desejamos que todos se encontrarem
bem, retemperados com o tempo de verão e com o espírito fortalecido pelas oportunidades de descanso e
enriquecimentos do tempo de férias.

Segue a informação que se refere ao ANIMATIVA’2018 e CAMINHATIVA’2018, à qual peço a vossa atenção e o
favor de a fazer chegar aos restantes dirigentes e candidatos a dirigentes e membros da 4ª secção do vosso
agrupamento de forma a recordarem o que está previsto em plano e agendarem com diligência.

1. O ANIMATIVA’2018 e CAMINHATIVA’2018 decorrerão no Sábado 22 de Setembro de 2018 em Anadia,
começando todos juntos os trabalhos no Cineteatro de Anadia [40°25'47.7"N 8°26'28.8"W] - junto ao parque
escolar daquela cidade, às 9h15 com o seguinte programa:
09h00 ........ Acolhimento/Entrega de Materiais
09h15 ........ Prece Matinal
09h30 ........ Início dos trabalhos
- Haverá intervalo(s) para regular níveis de cafeína/teína ou de outras exigências gástricas ou “necessidades interiores”.

11h00 ........ Pausa [15’]
12h30 ........ Final dos trabalhos/Almoço
- Haverá espaço(s) disponibilizado(s) para esse efeito

2. O ANIMATIVA’2018 está no programa regional e é uma atividade de formação/reflexão da responsabilidade
da Junta Regional, coordenada pela Assistência Regional para Dirigentes e Candidatos a Dirigentes no ativo. O
CAMINHATIVA’2018 está também no programa regional e é uma atividade de formação/reflexão da
responsabilidade da Junta Regional, coordenada pela Assistência Regional para Caminheiros – incluindo
Noviços, assim como Dirigentes e Candidatos a Dirigentes no ativo a trabalharem nas Equipas de Animação da
4ª secção;

3. O tema deste ANIMATIVA’2018 estará relacionado com o Programa Educativo do CNE e com as suas
potencialidades para este ano escutista que se aproxima - para os planos de unidade e de agrupamento ,em
virtude da realização do ACAREG2019. Divulgaremos em breve pelo canal “facebook” da Junta Regional outras
informações que consideremos relevantes. No CAMINHATIVA’2018, o tema deste ano alargará a abordagem
habitual que esta jornada faz do Método Escutista. Ao “Progresso Pessoal” terá este ano a juntar-se o
“Envolvimento na Comunidade” relacionando a abordagem de ambos sobre tudo com a Área Espiritual.
Também divulgaremos em breve pelo canal “facebook” da Junta Regional outras informações que consideremos
relevantes;
4. A inscrição custa 0,00 euros (zero) e os participantes deverão inscrever-se necessariamente no SIIE – Sistema
Integrado de informação Escutista (onde já está ativa a ação); entre outras coisas, esta inscrição é essencial para
o cálculo dos materiais a distribuir. As inscrições no SIIE deixam de estar disponíveis a 20 de Setembro.
5. Desculpem a lembrança: tragam o v/caderno de caça;
6. Para esse dia cada um deve trazer o s/almoço – como já foi referido haverá espaço(s) para a refeição.
7. Se for necessário que tragam mais algum material - além do que é habitual para uma ação deste género,
avisaremos também antecipadamente pelo canal “facebook” da Junta Regional;

Lembramos que temos também para esse dia e para essa localidade as convocatórias do Conselho Regional,
cuja 1ª convocatória está marcada para as 14h30. O Conselho Regional decorrerá também nas instalações do
Cineteatro de Anadia. Aproveitamos para recordar ainda a esse respeito, que apenas têm assento no conselho
regional os associados que preencham as condições regulamentares [Regulamento Geral art.42º, nº2].

Outras informações relevantes quanto a este dia serão divulgadas via facebook.

Canhota Fraterna a todos e vemo-nos por ai, Sempre Alertas para Servir.

Pe. Manuel Augusto Oliveira - Pel’ A Assistência Regional

