
 

De: Secretaria Nacional Pedagógica 

Para: Agrupamentos, JJRR, JJNN 

Assunto: Jogo FOCA o fuTUro 
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Data: 02/06/2021 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Vimos por este meio dar-vos a conhecer o Jogo FOCA o fuTUro que foi apresentado nas 

comemorações do 98º aniversário do CNE, um jogo que é simultaneamente de comemoração 

do Centenário do CNE e de preparação para o 24º ACANAC. 

O Jogo “FOCA o futuro” pretende envolver toda a Associação numa dinâmica que tem por 
finalidade despertar o interesse em conhecer um pouco do passado do escutismo em Portugal, 
fornecendo-lhes pistas, curiosidades, que levem a querer saber mais, descobrindo assim que o 
passado de todo o CNE é formado pelo passado de cada escuteiro neste movimento fantástico 
que BP criou.  

Ao longo dessa jornada de descoberta, do CNE e de si próprios, estarão assim reunidas as 
condições para que todos possam chegar ao final, mais ricos em novos conhecimentos, 
aprendizagens, que levarão cada escuteiro a crescer “em graça e idade”, conscientes que 
poderão partir rumo a um novo amanhã, onde os aguarda um mundo construído com o melhor 
que cada um deles tem para dar ao próximo. 

 
As finalidades do jogo são: 

- Incentivar os Agrupamentos/Secções a celebrarem o Centenário do CNE; 

- Conhecer a história do Agrupamento, reconhecendo-a como parte da história do CNE e do 
seu centenário; 

- Proporcionar oportunidades educativas para a vivência do Método Escutista; 

- Dar acesso à inscrição no 24º ACANAC, através da realização das oportunidades educativas 
incluídas nas missões propostas; 

 
O jogo FOCA o fuTUro destina-se a todos os escuteiros das 4 Secções, independentemente da 
intenção de participação no ACANAC. Ocorrerá entre os dias 29 de maio de 2021 e 31 de 
março de 2022, sendo que o prazo final para inscrição no mesmo será no dia 8 de dezembro 
de 2021.   
 
Para efeitos de inscrição no 24º ACANAC, tal como preconizado no regulamento da atividade 
já enviado e documento orientador do jogo, as Secções terão que atingir 300 pontos na altura 
da inscrição. 
 
Uma vez que o Jogo FOCA o futuro é um jogo de comemoração do Centenário, a participação 
dará acesso à aquisição antecipada da insígnia do Centenário, que só será colocada para 
aquisição aos restantes escuteiros em maio de 2022.  



 

 
 
O Jogo FOCA o fuTUro está disponível no site do ACANAC, onde se encontra o documento 

orientador e o formulário de inscrição. A inscrição e participação será realizada em Unidade. 

 

Qualquer questão relacionada com o Jogo deverá ser remetida para jogoff.geral@escutismo.pt  

 

Esperamos pelas vossas inscrições! 

 

Canhota amiga, 

 

Raquel Kritinas 

Secretária Nacional Pedagógica 

 

 

 

Inês Graça 

Secretária Nacional para os Projetos 

 

 

 

 

 

 

 

https://acanac.escutismo.pt/foca-o-futuro/
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/fof-doc-orientador.pdf
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/fof-doc-orientador.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekG980jqypwp7-bI4XoQ-ijcUusOIRc7w7N0x5XdXdXlRYLA/viewform
mailto:jogoff.geral@escutismo.pt

