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I– OCorpoNaci
onaldeEscut
as
1. Defi
ni
ção
O Corpo Nacional de Escutas é uma associação de educação não-formal, cuja fnalidade é a educação
integral de crianças e jovens de ambos os géneros, com base em voluntariado adulto, em conformidade
com as fnalidades, princípios e métodos concebidos pelo Fundador do Escutsmo – Lord Baden-Powell
of Gilwell – e vigentes na Organização Mundial do Movimento Escutsta, e à luz do Evangelho de Jesus
Cristo, segundo a doutrina da Igreja Católica Romana, que professa, assume e difunde.

2. Fi
nali
dades
O Corpo Nacional de Escutas, na sua abordagem educatva, considera o desenvolvimento de todos os
aspetos da criança e do jovem, englobando todas as dimensões da pessoa humana em seis áreas de
desenvolvimento pessoal e onde estão identfcadas prioridades educacionais.

3. Mét
odo
O método escutsta, elemento pedagógico original e identtário do Escutsmo, criado por Lord BadenPowell of Gilwell, é um sistema de auto-educação progressiva, baseado em sete elementos igualmente
relevantes:
• Lei e Promessa
• Aprender fazendo
• A vida em pequenos grupos (Sistema de Patrulhas)
• Progressão pessoal e avaliação (Sistema de Progresso)
• Vida na natureza
• Místca e Simbologia
• Relação educatva
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4. Organi
zaçãoAssoci
at
i
va
A estrutura base do Corpo Nacional de Escutas (CNE) é o Agrupamento Local, a comunidade local,
normalmente integrada numa paróquia, composta pelos diferentes grupos etários em que se repartem,
quanto à idade e desenvolvimento, os jovens associados. Cada Agrupamento integra-se numa Região
Escutsta coincidente territorialmente com as Dioceses, sendo que algumas regiões, pela sua dimensão,
possuem ainda uma estrutura intermédia, o Núcleo. A coordenação nacional é garantda por uma
estrutura Nacional de onde emanam as diretrizes para a Associação.

Organização Pedagógica
O CNE está organizado pedagogicamente em 4 secções, associadas a faixas etárias, com nomenclaturas
próprias. Dentro de cada secção, os jovens organizam-se em pequenos grupos, exercendo cada
elemento uma função específca.
I secção

II secção

III secção

IV secção

Faixa etária

Dos 6 aos 10 anos

Dos 10 aos 14 anos

Dos 14 aos 18 anos

Dos 18 aos 22 anos

Designação
dos
elementos

Lobitos

Exploradores

Pioneiros

Caminheiros

Designação
da Secção

Alcateia

Expedição

Comunidade

Clã

Organização Territorial
O CNE tem cerca de 1.020 Agrupamentos Locais atvos e está organizado em 20 Regiões, coincidentes
com as Dioceses existentes em Portugal: Açores, Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Coimbra, Évora,
Guarda, Lamego, Leiria, Lisboa, Madeira, Portalegre e Castelo Branco, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do
Castelo, Vila Real e Viseu. Consttuindo uma resposta específca o CNE tem ainda dois Agrupamentos
fora do território nacional: em Macau, na China e em Genebra, na Suiça.
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I
I– Acamp
ament
o naci
onal
1. Si
nopsedoprojet
o
Local: Campo Nacional de Atvidades Escutstas de Idanha-a-Nova
Data: 2 a 10 de Agosto de 2012
Tema: Escuteirar – Educar para a Vida

Finalidades:
•
•
•
•
•

Consttuir uma atvidade de referência na caminhada escutsta de cada partcipante;
Proporcionar uma oportunidade educatva única, no progresso de cada partcipante;
Promover a partlha de experiências locais/núcleo/regionais;
Promover o sentdo de corpo do CNE;
Experimentar novas abordagens pedagógicas.

Linhas Orientadoras:
•
•
•
•
•
•
•

Permitr aos elementos uma vivência da místca e simbologia da Secção.
Oferecer uma experiência real de vivência na Natureza.
Ter um quadro de valores de referência baseados na Lei e Promessa.
Proporcionar aos partcipantes oportunidades de "aprender fazendo".
Basear a vivência em campo no Sistema de Patrulhas.
Aplicar o Método do Projecto.
Garantr a subsidiariedade no dimensionamento das atvidades

Partcipantes:
Jovens
• Lobitos (dos 6 aos 10)
• Exploradores/Moços (dos 10 aos 14)
• Pioneiros/Marinheiros (dos 14 aos 18)
• Caminheiros/Companheiros (dos 18 aos 22)
• Contngentes Internacionais (nas respetvas Secções).
Adultos
• Organização (estrutura organizacional – Dirigentes).
• Pedagógicos (acompanham os Jovens – Dirigentes).
• Atvidades (prestam apoio no Programa – Dirigentes/Candidatos a
Dirigente/Externos).
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•

Serviços (prestam apoio logístco – Dirigentes/Candidatos a Dirigente/Externos).

Abordagem Pedagógica:
Conselho de Guias
• Realizar Conselhos de Guias para organização/acompanhamento/avaliação durante
as atvidades.
Alimentação
• Alimentação II / III / IV confecionada pelas Patrulhas/Equipas/Tribos.
• Alimentação I confecionada centralmente.
Resíduos e Limpezas
• Gestão pelos Bandos/Patrulhas/Equipas/Tribos (Conselho de Guias).
Atvidades
• Gestão da organização e/ou partcipação em atvidades pelo Conselho de Guias.

2. Efet
i
voem campo
Na fase de inscrições provisórias, efetuaram a sua inscrição cerca de 400 agrupamentos locais
num total de efetvo de 14.440 elementos, ainda sem contar com os adultos acompanhantes e
nos serviços e sendo ainda possível a inscrição defnitva. Esperam-se em campo os seguintes
números de partcipantes:
Por secção etária

Efetvo que se perspetva

Lobitos

2.800

Exploradores

5.800

Pioneiros

5.600

Caminheiros

2.100

Serviços (adultos)
Totais

700
17.000
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3. Organi
zaçãodecampo
Mapa e distribuição do Campo
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Organograma Geral de Campo

Organização dos Campos das Secções
Os campos das secções subdividem-se em unidades orgânicas de menores dimensões, servindo
como divisão para a rotatvidade das atvidades e dispersão do efetvo em termos territoriais,
conforme se descreve nos programas das atvidades
I secção

II secção

III secção

IV secção

Campo

2.800 Lobitos

6.000 Exploradores

5.600 Pioneiros

2.100 Caminheiros

Subcampos

4 Subcampos de
700 Lobitos

4 Subcampos de
1.500 Exploradores

4 Subcampos de
1.400 Pioneiros

5 Subcampos de
420 Caminheiros

Subsubcampos

6 Famílias de
animais por
Subcampo de 116
Lobitos

3 Tribos por
Subcampo de 500
Exploradores

7 Áreas por
Subcampo de 200
Pioneiros

9 Clãs por
Subcampo de 48
Caminheiros

Grupos

3 Espécies de
animais por Família
com 46 Lobitos

As Tribos
organizam-se em
Famílias

5 Famílias por Área
com 40 Pioneiros

6 Tribos por Clã
com 6 a 8
Caminheiros

4. I
magi
nári
ogeraleporsub-campo
Os imaginários são uma ferramenta fantástca para trabalhar com as crianças e jovens e
ajudam-nos a sintonizar a criatvidade, a explorar e aprofundar conteúdos, a encontrar mais
formas de potenciar as aprendizagens, para dar mais sentdo ao que fazemos. Na XXII edição do
ACANAC festejaremos em torno do lema adotado pela Organização Mundial do Movimento
Escutsta “Educar para a Vida” que no seu mais profundo signifcado nos transporta para a Vida
em Cristo. “Eu vim para que tenham a vida, e a tenham em abundância” (Jo 10, 10). Não uma
vida qualquer, mas uma vida plena, total. É esta vida que procuramos. É para esta vida que
educamos, pelo que em cada secção etária procuraremos adicionar vida na forma como
Escuteiramos:
Subcampo

Tema

Imaginário
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Lobitos

Conhecer +

Arca de Noé

Exploradores e Moços

Descobrir +

Em busca da Terra Prometda

Pioneiros e Marinheiros

Construir +

Primeiras Comunidades Cristãs

Caminheiros e Companheiros

Viver +

Escolhas

Atvidades nos Oasis

Muito +

tribo de Amazighen

Lobitos
Conhecer+, indo ao encontro da grande apetência que os Lobitos têm por querer saber tudo e
da curiosidade que caracteriza as crianças desta faixa etária. Conhecer+ amigos, privilegiando as
relações interpessoais e a capacidade de fazer amigos; Conhecer+ o mundo que nos rodeia, seja
o espaço em que se encontram, os lugares que vão descobrir, a natureza circundante nas suas
diferentes expressões; Conhecer+ Deus que é amigo, que ama os homens e que manifesta esse
amor estabelecendo Aliança com eles, ao longo da história da salvação. Em qualquer destas
dimensões, espiritual, humana e social, haverá uma preocupação de “educar para a vida” pois o
Conhecer + na fé, na cidadania, no ambiente, será privilegiado neste ACANAC.
Tema: Conhecer +
Imaginário: Arca de Noé
Nome do Campo: Arca de Noé
Nomes dos Sub-campos: animais que voam, animais que andam, animais que nadam, animais
que rastejam

Exploradores
O desafo laçado aos exploradores é o de alcançar a “Terra Prometda”, ou seja, tudo aquilo que
faz a felicidade dos Exploradores. Os Exploradores deparam-se com novos desafos e aventuras
que, por vezes, podem parecer intransponíveis. Descobrir + (mais) força, mais e maior vivência
em grupo, mais partlha, mais entreajuda, mais aventuras, mais escutsmo. O Explorador parte à
procura do Desconhecido porque não tem medo de se descobrir a si próprio e aos outros,
porque só enfrentando os desafos que o caminho lhe trará poderá crescer enquanto individuo,
enquanto membro de um grupo, enquanto escuteiro, enquanto cristão.
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Tema: Descobrir +
Imaginário: Em busca da Terra Prometda

Pioneiros
Os Pioneiros irão viver o imaginário das primeiras comunidades cristãs, com o tema Construir +.
O campo será denominado de “Mare Nostrum”, em latm “Nosso Mar”, o nome latno dado ao
Mar Mediterrâneo, o nosso Mar que une e abrange os povos e neste caso as comunidades
cristãs.
Tema: Construir +
Imaginário: Primeiras comunidades cristãs
Nome do Campo: Mare Nostrum
Nome dos Sub-campos: Roma, Tessalónica, Corinto e Jerusalém

Caminheiros
"Educar para a Vida", não para uma vida qualquer mas para uma vida mais responsável, mais
saudável, mais partlhada, uma vida mais intensa, mais sentda, mais profunda, pelo que o
desafo proposto aos Caminheiros será o de VIVER+. É este mais que nos faz diferentes e nos
enriquece. É neste mais que em liberdade escolhemos investr. É este o nosso tempo de vida.
Aqui e agora. É nossa a escolha de como adicionar vida à nossa vida. As nossas escolhas têm
impacto e mudam constantemente a nossa vida e os mais que lhe imprimimos.
Tema: Viver +
Imaginário: Escolhas
Nome do Campo: EncruzYlhada
Nome dos Sub-campos: Iniciatva, Inovação, Intensidade, Interação, Integridade
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Oasis
Uma das novidades deste ACANAC será a organização de pólos de atvidades passíveis de
utlização por diversas Secções. A ideia passa por rentabilizar o esforço de investmento em
materiais e recursos humanos na preparação de atvidades específcas, centralizando-as e
preparando-as para a vivência de cada Secção em horários reservados. Para que tudo faça ainda
mais sentdo, este “Campo de atvidades” terá uma dinâmica e animação transversal a todos os
Campos, bebendo dos seus imaginários e dinâmicas. Será o campo “Oásis” no ACANAC 2012.

5. Programadeat
i
vi
dades

manhã

tarde

Sex, 3

Sáb, 4

Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

Qua, 8

Qui, 9

Sex, 10

Entradas em
campo a partr
das 9h00

Entradas em
campo a partr
das 9h00

Eucarista às
9h00

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Desmontagens

Entradas em
campo

Entradas em
campo até às
15h00

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Atvidades
por secção

Festa de
Encerramento
às 21h00

Desmontagens
Saída até às
16h00

Montagens

noite

Entradas em
campo até às
23h00

Abertura de
Campo às
21h00

O Programa Geral de Atvidades apresenta-se na seguinte tabela, referenciando os momentos
comuns com todo o efetvo em campo. As atvidades gerais (Abertura de campo, Eucarista e
Festa de Encerramento) acontecerão na arena geral de campo (Fórum) concentrando aí todo o
efetvo de 17.000 elementos e animadores.
Momentos comuns, com todo o efetvo em campo

De 5 a 9 de Agosto as diferentes secções estarão envolvidas em diferentes programas de
atvidades, que se descrevem na generalidade e se apresentam com a distribuição espacial dos
seus efetvos apresentados nas tabelas de sequência.
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Plano de Atvidades do Campo dos Lobitos
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

Qua, 8

Qui, 9

Qua, 8

Qui, 9

Distribuição Espacial dos Efetvos do Campo dos Lobitos
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

As mobilizações dos Lobitos correspondem a 4 “famílias de animais” (4x116=460)

Plano de Atvidades do Campo dos Exploradores
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

Qua, 8

Qui, 9

Qua, 8

Qui, 9

Distribuição Espacial dos Efetvos do Campo dos Lobitos
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

As mobilizações dos Exploradores correspondem aos Subcampos, sendo que as atvidades se
repetem 3 vezes (3x500=1.500), e dentro deste efetvo se organizam por células menores
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correspondendo na mais reduzida dimensão às Patrulhas. Quando estão 1.500 Exploradores na
Barragem, as unidades de atvidade são desenvolvidas em triplicado.

Plano de Atvidades do Campo dos Pioneiros
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

Qua, 8

Qui, 9

Qua, 8

Qui, 9

Distribuição Espacial dos Efetvos do Campo dos Pioneiros
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

As mobilizações dos Pioneiros correspondem aos Subcampos (1.400), sendo que na atvidade
“raid” estão divididos em duas diferentes áreas (2x700).

Plano de Atvidades do Campo dos Caminheiros
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

Qua, 8

Qui, 9

Qua, 8

Qui, 9

Distribuição Espacial dos Efetvos do Campo dos Pioneiros
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

As mobilizações dos Caminheiros correspondem aos Subcampos, sendo que as deslocações dos
Caminheiros se fazem em Clã.
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Resumo de Distribuição Espacial dos Efetvos
Dom, 5

Seg, 6

Ter, 7

Qua, 8

Qui, 9

Atendendo a que o número previsto para o Campo da I Secção (2.800) quando dividido pelos
sub-campos não dá um nº certo, por vezes o total de partcipantes soma 16.460 em vez dos
16.500.
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