De: Secretaria Nacional Pedagógica
Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos
Assunto: Dinâmica S. Francisco de Assis
Circular: 20-11-SNP
Data: 30/09/2020

Caras Equipas de Animação da I Secção,
Vimos por este meio apresentar a dinâmica do dia de S. Francisco, que será vivida ao longo
deste próximo ano.
Esta dinâmica terá 5 fases (“Diz que sim”, “Uma vida de escolhas”, “Fraternidade”,
“Sensibilidade Ecológica” e “Viver em alegria”) e deve ser vivida em Bando preferencialmente
(podendo também ser vivida em Alcateia).
A inscrição deve ser realizada até 30 de novembro.
Pedimos que façam chegar o desafio a todos os Lobitos, de modo a que o ano escutista
2020/2021 seja vivido com o grande exemplo de S. Francisco.

Canhota amiga,

A Secretária Nacional Pedagógica
Raquel Kritinas

“Assis Sim!”
E se vivêssemos S. Francisco o ano todo?

Vimos apresentar a nova dinâmica do patrono da I Secção, que pretende envolver-se nas
atividades planeadas pelas Alcateias, sendo um complemento onde é introduzida a vivência do
patrono. Tendo em conta a grande variedade de oferta pedagógica nos diferentes níveis do
CNE, queremos aproveitar o que já está planeado para o ano escutista e envolver algumas
dessas atividades com um imaginário que permita destacar a vida de S. Francisco, reforçando o
seu exemplo de vida como modelo para os nossos Lobitos.

Inscrição

Até 30 de novembro, através do formulário: https://forms.gle/Ftc1Es3uv2jVjpLN7

Após a inscrição, irão receber um email com os próximos passos.

Dinâmica

Teremos 5 fases, onde iremos abordar diferentes momentos da vida de S. Francisco. Cada fase
terá um texto introdutório que irá ajudar cada Alcateia a preparar as suas atividades à luz
deste imaginário.

1.
2.
3.
4.
5.

“Diz que sim”
“Uma vida de escolhas”
“Fraternidade”
“Sensibilidade Ecológica”
“Viver em alegria”

Queremos que cada Alcateia utilize a(s) caçada(s) já definidas para esta dinâmica e partilhe o
seu projeto com a Equipa Nacional da I Secção para que possamos acompanhar a sua
execução, ajudar a enriquecer (se necessário) e validarmos a participação. Esta validação será
concretizada com a atribuição de partes de um S. Francisco que, à medida que vão
completando a dinâmica, vai também sendo construído.
Neste início de ano escutista, vamos arriscar e dizer: “Assis Sim!”?

Boa Caça,
Equipa Nacional da I Secção
enpi@escutismo.pt

