
 

 

De: Chefe Nacional Adjunto 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Formulário de intenção de desconfinamento 

Data: 17-06-2020 

Circular: 04-CNA-2020 
 
 
Caros Irmãos Escutas, 
 
Conforme apresentado nas sessões com os chefes de agrupamento e na documentação 
disponível na Circular 3-CNA-2020, onde foram apresentadas as orientações para o 
desconfinamento e vivência do Escutismo em tempos de COVID, tendo em conta a nova 
realidade que se depara à nossa frente, o regresso gradual e cuidado à vida nos nossos 
Agrupamentos neste período de pandemia, o preenchimento do Formulário de intenção 
de desconfinamento, disponível neste link, é de carácter obrigatório.  
 
Este formulário tem como objetivo permitir que as estruturas do CNE (Junta Central, 
Regiões e/ou Núcleos) acompanhem a evolução do desconfinamento dos 
Agrupamentos, apoiando-os nas normais dificuldades e dúvidas deste processo 
exigente, mas necessário, para que o Escutismo possa cumprir a sua missão nestas 
circunstâncias novas para todos. 
 
Será permitida a retoma das atividades presenciais a partir do dia 19 de junho 2020, 
conforme indicação na circular 15-CN-2020, salvo orientações definidas pelas Regiões 
ou Núcleos, tendo em conta a situação epidemiológica local.  
 
Queremos continuar a trilhar esta jornada juntos, com as orientações que aqui 
continuamos a apontar. 
  
O documento com a estrutura que aqui se indica, está disponível neste Link: 

Jornada de Regresso:  

 

Direção de agrupamento 
Já disponível  

Equipa de animação 
Já disponível  
(Brevemente) 

Documento orientador Pedagógico em 
tempos de Covid-19 

Conselho de Pais 
Já disponível  

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/eae43570-fa33-4244-806f-5bd31f7d9e2e
https://forms.gle/FjJo2eTRoUuRLfYR7
https://forms.gle/FjJo2eTRoUuRLfYR7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebyILkWHohHATzSECeXsqb6zti3vF91TtbnK3Dl4O9DQcglw/viewform
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/6c637645-7173-4094-a745-f569d9bf27b6
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/direcao-de-agrupamento
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/equipa-de-animacao
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/conselho-de-pais


 

 

Sede 
Já disponível  

(Novo)  
Sinalética  

 Plano de contingência 

Conselho de Guias 
Já disponível  

Vida da Patrulha ou Unidade 
Já disponível  

Atividade de Patrulha ou Unidade  
Já disponível  

 

OUTROS ELEMENTOS: 

Perguntas e respostas -  Link  

 

“Não vale a pena ficarmos desanimados por causa de deceções ou de contratempos 
momentâneos; é inevitável que surjam de tempos a tempos. Eles são o sal que dão 
sabor ao nosso progresso; elevemo-nos acima deles e ponhamos os olhos na grande 
importância daquilo que temos entre mãos.” 

Baden-Powell 

Acreditamos que todos sabem da importante missão que temos em mãos, neste tempo 
em que nos esperam grandes desafios, mas em que a nossa principal intenção se 
mantém: formar homens e mulheres como cidadãos possuidores de três dons 
fundamentais: Saúde, Felicidade e Espírito de Serviço. Vocês saberão o melhor 
caminho a percorrer para cumprirem esta missão.  

Como sempre, confiamos e estaremos convosco na decisão que vierem a tomar, bem 
como para tudo o que considerarem pertinente.     

Podem ainda enviar os vossos contributos ou dúvidas para o endereço de e-mail 
desconfinamento@escutismo.pt  
 

Canhota amiga,  

       

O Chefe Nacional O Chefe Nacional Adjunto  O SN para o Ambiente e Sustentabilidade 
        Ivo Faria   Paulo Pinto         José Rodrigues 

https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/sede
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/conselho-de-guias
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/patrulha-ou-unidade
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/atividade-de-patrulha-ou-unidade
https://www.escutismoemcasa.pt/regresso-as-atividades/perguntas-frequentes
mailto:desconfinamento@escutismo.pt

