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5. Na formação dos Bandos, Patrulhas, Equipas ou Tribos (a partir daqui, Patrulhas designa, genericamente, Bandos, 
Patrulhas, Equipas ou Tribos), deve ter-se em atenção as características dos formandos, os seus estilos de aprendi-
zagem, a diversidade de experiências e contextos de origem de cada um, etc.

Estes aspetos deverão ser valorizados, explicando aos Candidatos a Dirigente que na distribuição de Noviços e Aspi-
rantes pelas Patrulhas deverá também ser procurada diversidade, incluindo na questão das idades e experiência na 
Secção.

Sugestão: ao longo dos 2 fins de semana, será necessário misturar momentos em que os Candidatos a Dirigente vivem 
na pele de um Lobito, Explorador, Pioneiro ou Caminheiro (de aqui em diante, designado Explorador por simplifica-
ção), com momentos em que é necessário suspender o jogo para discutir e explicar algum elemento formativo. Poderá 
ser útil ter um elemento decorativo (lenço, boina, boné, por exemplo), que os Candidatos a Dirigente usam enquanto 
personificam o Explorador e que retiram quando deixam de o fazer.

Os Formadores e Tutores Locais personificarão uma Equipa de Animação de uma unidade da qual todos os Candida-
tos a Dirigente fazem parte (não devem ultrapassar o número-limite de uma Unidade). A diferença entre os momentos 
em que se vive o roleplay poderá ser marcada, ao nível da Equipa de Formação, entre o uso do lenço verde e o uso do 
lenço de Gilwell.

6. Programa dos dois fins de semana [exemplo]:

Organização [exemplo]

A.Preparação dos Fins de Semana

1. A Formação Geral de Pedagogia Escutista tem duas sessões de fim de semana, em sistema de patrulhas, uma delas 
em regime de acampamento.

2. Os conteúdos são fortemente centrados na pedagogia escutista, sendo a formação eminentemente prática, com 
vista à aprendizagem da aplicação do método do projeto na organização de atividades escutistas. Os dois fins de 
semana deverão organizar-se de forma a permitir aos Candidatos a Dirigente experimentar uma atividade típica 
de uma determinada Secção, contendo as fases da escolha, preparação e enriquecimento, realização, e avaliação 
e celebração.

3. A seleção do tema e da secção a utilizar deverá observar a estratégia da Região (por exemplo, agrupando forman-
dos por Secções consoante a Equipa de Animação onde o Estágio decorre, selecionando um tema enquadrado 
com a temática anual da Região).

4. Objetivos dos dois fins de semana:

a. Identificar e relacionar as diferentes etapas do projeto escutista no contexto de uma atividade típica.

b. Reconhecer a importância dos conselhos e a forma como os interligar durante o projeto escutista.

c. Reconhecer o enriquecimento como base para a introdução de elementos pedagógicos por parte da Equipa 
de Animação.

Formação Geral de Pedagogia Escutista
Exemplo de Organização dos 

dois f ins de semana, passo a passo
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Sábado Manhã

Sábado Tarde

Sábado Noite

Domingo Manhã

Domingo Tarde

• Oração da manhã
• Objetivos e programa
• Formação de Patrulhas
• Lançamento do tema 
• Preparação de projetos (imaginário, 

objetivos e descrição)

• Feira de projetos e Escolha
• Enriquecimento
• Início da preparação:

• Orçamento
• Oportunidades Educativas
• Negociação de progresso
• Conselhos de Atividade
• Preparação de oficinas

• Continuação da preparação
• Angariação de fundos
• Conselhos de Atividade
• Avaliação do dia
• Oração da noite

• Oração da manhã
• Continuação da preparação:

• Oficinas
• Conselhos de Atividade
• Definição de tarefas a preparar por 

cada equipa (construções, refeições, 
orações, fogo de conselho, jogos, 
etc.)

• Eucaristia

• Continuação da preparação:
• Visita ao local
• Conselhos de Atividade
• Ajustamentos finais

• Avaliação do fim de semana

Sábado Manhã

Sábado Tarde

Sábado Noite

Domingo Manhã

Domingo Tarde

• Oração da manhã
• Montagens
• Conselho de Guias
• Abertura do acampamento
• Jogos
• Almoço partilhado

• Conselho de Guias
• Jogos / hike
• Conselho de Guias
• Preparação do jantar

• Conselho de Guias
• Fogo de Conselho
• Jogo noturno
• Oração da noite

• Oração da manhã
• Ginástica
• Conselho de Guias
• Eucaristia
• Preparação do almoço

• Conselho de Guias
• Desmontagem 
• Avaliação 
• Saída

Fim de semana 1 – Em Sala Fim de semana 2 – Em Acampamento
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B. Fim de semana 1 (passo-a-passo)

• Objetivos e programa
• Formação de Patrulhas
• Lançamento do tema 
• Preparação de projetos (imaginário, objetivos e descrição)

7. As Patrulhas, formadas, devem eleger os Guias (pode pedir-se um breve trabalho de grupo sobre o perfil do Guia), 
devendo estes nomear os restantes cargos. Se necessário, explicar o que são e quais poderão ser os cargos.

8. Para o lançamento do tema, o Formador deverá convocar um Conselho de Guias. No Conselho de Guias deverá 
ser usada a sala de formação, com uma decoração diferente, para explicar aos Candidatos a Dirigente que, na vida 
real, o Conselho de Guias deve ter a sua própria mística, de preferência uma sala própria (poderá ser partilhada 
entre várias Secções). Sugere-se que os restantes Candidatos a Dirigente assistam ao Conselho de Guias para po-
tenciar a sua aprendizagem, mas não participem nele.

9. Após o lançamento do tema, cada Patrulha deverá preparar uma proposta de imaginário, objetivos e descrição da 
atividade a propor às restantes Patrulhas, no Conselho de Unidade. Cada Patrulha deve ainda escolher uma forma 
criativa e apelativa para apresentar o seu projeto, numa feira de projetos a organizar ao início da tarde.

Para esse efeito, poderá ser fornecida a cada Patrulha acesso a um baú de recursos (tecidos, tesouras, cartolinas, 
material de desenho e de corte, etc.), para que, partilhando com as outras Patrulhas, possam preparar a feira de 
projetos.

10. A maior parte da manhã deverá ser dedicada à preparação do projeto a apresentar na feira de projetos.

11. Enquanto a preparação decorre, os Tutores devem ir ajudando os Guias a controlar o tempo, bem como facilitar 
a discussão, para que todos participem.

• Feira de projetos e Escolha
•  Enriquecimento
•  Início da preparação:

• Orçamento
• Oportunidades Educativas
• Negociação de progresso
• Conselhos de Atividade
• Preparação de oficina

12. Na feira de projetos, cada Patrulha deve apresentar o seu projeto e responder a dúvidas colocadas pelas outras 
Patrulhas. No final da feira de projetos deve proceder-se à escolha do projeto a realizar. O método de votação 
deverá ser acordado entre os Guias, se necessário.

13. No final da escolha deverá reunir-se o plenário dos formandos para avaliar a preparação dos projetos, a feira de 
projetos e a escolha, em termos de formação e aprendizagem (i.e., não o conteúdo em si, mas a forma como a ma-
nhã decorreu, quais foram as dificuldades sentidas, as aprendizagens) e ainda ouvir os Tutores que acompanharam 
as Patrulhas.

14. De seguida, deve realizar-se um novo Conselho de Guias, para enriquecer o projeto vencedor (os Formadores 
devem inserir um ou outro elemento/dinâmica de um ou mais dos projetos vencidos) e distribuir tarefas entre as 
Patrulhas.

15. As tarefas a distribuir dependem fortemente da atividade escolhida e poderão incluir:
• Oficina sobre orientação (se houver raide);
• Oficina sobre uma técnica de campo (cuidado com a tenda, cozinha em campo, construções, etc.);
• Oficina sobre segurança (primeiros socorros, cuidados a ter com lâminas, fogo, etc.);
• Oficina sobre técnicas de expressão (teatro, sombras, mímica, etc.).

Sábado 
Manhã

Sábado 
Tarde
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16. Cada Patrulha vai de seguida organizar-se da seguinte forma:
• Guias: identificação das oportunidades educativas que a atividade contém e como elas podem ajudar os ele-

mentos das suas Patrulhas a atingir objetivos educativos (especificar). Negociar com os outros Guias um trata-
mento consistente e negociar com os elementos da Patrulha o que vão fazer e quais os objetivos que poderão 
trabalhar.

• Subguias: preparam o documento de licenciamento da atividade:
• Tesoureiros das várias Patrulhas: preparam orçamento detalhado.
• Secretários: preparam cartas a pedir donativos em espécie de alguns materiais necessários e auxiliam depois os 

Subguias no licenciamento da atividade.
• Restantes elementos da Patrulha (em Patrulha) preparam a oficina que estava destinada à Patrulha.

Quando as tarefas de um determinado grupo de trabalho ficam concluídas, os elementos juntam-se à sua Patrulha 
e ajudam a concluir a tarefa em falta.

17. O licenciamento da atividade deve incluir os vários documentos necessários a requerer à Câmara Municipal do 
concelho onde ela vai decorrer, para que esta a licencie. Incluem:
• Pedido de autorização e licenciamento;
• Memória descritiva da atividade;
• Ementas a confecionar;
• Programa;
• Pedido de licença de ruído (incluindo plano detalhado do Fogo de Conselho);
• Comunicações às diversas entidades (unidade de saúde, bombeiros, recolha de lixo);
• Autorização dos proprietários.

18. O orçamento preliminar para a atividade depende da atividade e deve incluir:
• Despesas com:

• Deslocações;
• Alimentação (a levar de casa e/ou confecionada em campo);
• Estadia;
• Oficinas;
• Jogos e atividades;
•  Manutenção do material.

• Receitas de:
• Fundo da Secção [será pago pela direção do curso – a definir conforme orçamento da formação];
• Comparticipação dos participantes;
• Angariação de fundos.

19. É boa prática deixar um excedente no orçamento (10%-20% do total) para fazer face a despesas não previstas ou 
a receitas não angariadas (incluindo elementos que não conseguem cotizar a sua parte).

20. Durante a tarde, devem fazer-se um ou dois Conselhos de Atividade, onde um representante de cada oficina e de 
cada uma das outras tarefas devem fazer um ponto de situação com os Guias sobre o andamento dos trabalhos. 
Se necessário, deve ajustar-se o tempo para concluir as tarefas.

21. É também necessário que cada Patrulha prepare, para a noite, uma campanha de angariação de fundos, para fazer 
face aos custos da atividade. A campanha poderá ser diferente de Patrulha para Patrulha ou então uma ação com-
binada entre as Patrulhas (por exemplo, uma festa com canções, jogos ou peças).

Exemplos de campanhas caso cada Patrulha prepare uma diferente: tômbola, feira de sopas ou outro prato (bolos, 
etc.), venda de objetos preparados pelos Escuteiros, etc..

• Continuação da preparação:
• Angariação de fundos
• Conselhos de Atividade

• Avaliação do dia
• Oração da noite

Sábado 
Noite
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22. A campanha de angariação de fundos deve ser valorizada no sentido de os Candidatos a Dirigente ficarem cons-
cientes da necessidade de os Escuteiros planearem a sua atividade financeira com um fim específico e não apenas 
para “juntar dinheiro”.

23. A angariação de fundos poderá obviamente ser “ficcionada” no aspeto financeiro – não é preciso angariar dinheiro 
a sério.

24. A angariação de fundos poderá ser uma boa oportunidade para os Candidatos a Dirigente partilharem ideias de 
angariações de fundos que tenham feito e do sucesso / dificuldade que tiveram nas suas Secções em levá-las a 
efeito.

25. Após o Conselho de Guias avaliar a preparação e a angariação de fundos, deverá reunir-se o plenário e avaliar-se 
o dia de formação, reforçando as principais aprendizagens do dia. Os Formadores poderão apontar os principais 
aspetos que detetaram ao longo de dia que merecem melhoria, por parte dos Candidatos a Dirigente.

26. Explicar o programa do dia seguinte.

• Oração da manhã
• Continuação da preparação:

• Oficinas
• Conselhos de Atividade
• Definição de tarefas a preparar por cada equipa (construções, refeições, orações, fogo de con-

selho, jogos, etc.)
• Eucaristia

27. Caso ainda seja necessário, devem continuar as oficinas.

28. A manhã deve ser programada de forma a que haja um Conselho de Atividade para distribuir as tarefas para o 
acampamento e ainda definir o que cada Patrulha deve preparar / realizar (construções, orações, refeições e emen-
tas, peças/canções/jogos para o Fogo de Conselho, etc.).

29. As Patrulhas devem ainda reunir para preparar essas tarefas e distribuir trabalho pelos membros para o acampa-
mento.

30. As Patrulhas devem ainda reunir para que cada membro da Patrulha faça uma pequena autoavaliação do progres-
so realizado durante as fases realizadas neste fim de semana.

• Continuação da preparação:
• Visita ao local
• Conselhos de Atividade
• Ajustamentos finais

• Avaliação do fim de semana

31. Caso faça sentido e seja possível, deverá promover-se a visita ao local, para se proceder aos ajustamentos que é 
sempre necessário fazer quando nos deparamos com o terreno específico em que atividade vai decorrer.

32. Os ajustamentos devem ser feitos num Conselho de Atividade.

33. No final da tarde, deve proceder-se à avaliação do fim de semana, quer em termos de atividade, quer em termos 
de sessões formativas.

Domingo 
Manhã

Domingo
Tarde
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C. Fim de semana 2 (passo-a-passo)

34. O fim de semana 2 funciona em regime de acampamento e cobre a realização e a avaliação / celebração do projeto.

35. O acampamento deve funcionar o mais fielmente com uma atividade escutista da Secção que tenha sido selecionada.

36. Durante o fim de semana, deverá realizar-se, sempre que aplicável, Conselhos de Guias para orientar os trabalhos 
e o programa, devendo ainda, sempre que possível, criar-se condições para que os Candidatos a Dirigente que 
não são Guias assistam aos Conselhos de Guias.

37. Os Conselhos de Guias devem ainda ter a responsabilidade de distribuir tarefas entre as diversas Patrulhas, tais 
como as orações, a organização da Eucaristia, do Fogo de Conselho, etc..

• Oração da manhã
• Montagens
• Conselho de Guias
• Abertura do acampamento
• Jogos
• Almoço partilhado

38. Os jogos deverão ser previamente preparados pela Equipa de Animação do curso, que deve valorizar dinâmicas 
que possam ser recursos pedagógicos para os formandos trabalharem aspetos como o trabalho de equipa, a  
comunicação, liderança, etc..

• Conselho de Guias
• Jogos / hike
• Conselho de Guias
• Preparação do jantar

39. Durante a tarde  deverão ser executados os jogos que foram preparados nas oficinas do fim de semana anterior.

40. Os Guias deverão ser incentivados a ajudar os seus elementos a dar-se conta da aprendizagem e crescimento que 
atingiram entre o fim de semana anterior e este, ao nível dos seus conhecimentos, competências e atitudes.

41. Deverão ainda ser incentivados a promover uma cada vez maior disseminação da tarefas entre todos os membros 
da Patrulha.

• Conselho de Guias
• Fogo de Conselho
• Jogo noturno
• Oração da noite

42. O Conselho de Guias pode ser usado para avaliar o dia até esse ponto e ainda para preparar o alinhamento do 
Fogo de Conselho.

43. O jogo noturno poderá ser um momento de descontração entre os Candidatos a Dirigente, permitindo-lhes sair 
um pouco do ambiente figurado do curso e entrar no papel de adultos.

• Oração da manhã
• Ginástica
• Conselho de Guias
• Eucaristia
• Preparação do almoço

Sábado
Manhã

Sábado 
Tarde

Sábado 
Noite

Domingo
Manhã
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44. A manhã deve ser pontuada pelo exercício matinal, que pode ser orientado por um membro da Equipa de Animação 
do curso ou por alguma Patrulha. 

• Conselho de Guias
• Desmontagem 
• Avaliação e celebração 
• Saída

45. A avaliação deve ser iniciada em Patrulha e concluída em Conselho de Guias, para negociar a atribuição de pro-
gresso entre os elementos das Patrulhas, ouvindo a Equipa de Animação.

46. Para além da avaliação do progresso individual alcançado, deverá promover-se uma avaliação da atividade, in-
cluindo as diversas etapas, desde a feira de projetos ao enriquecimento, preparação realização.

47. Os elementos produzidos sobre a avaliação da atividade deverão ser registados para posterior partilha com a 
Equipa de Adultos da Região (oportunidades de melhoria em Formação Geral de Pedagogia Escutista futuras).

48.  Na celebração devem entregar-se as insígnias de progresso alcançado e deve proceder-se ao fecho do curso, que 
em princípio dá acesso ao fecho do Percurso Inicial de Formação.

O responsável pelo FGPE deve explicar quais os passos a tomar para concluir o Percurso Inicial de Formação, capaci-
tando os formandos a, concluído o estágio, finalizar as condições para serem investidos.

Formação Marítima

Existirá, em complemento, um módulo, de organização a nível nacional, que tendo por base as especificidades me-
todológicas e as atividades dos Escuteiros Marítimos permita a formação dos Candidatos a Dirigente que estão ao 
serviço daqueles Agrupamentos (com carácter obrigatório) ou de outros interessados (a título facultativo).

Formação à Distância

Para além da formação presencial, eventuais propostas de formação à distância são de iniciativa regional, sendo asso-
ciadas à forma de organização e animação das sessões presenciais da Formação Geral de Pedagogia Escutista.

Animação da Fé

A animação da Fé das sessões de formação deve ser estruturada de forma a ser ela própria vivencial e formativa, po-
dendo associar-se, a título de exemplo, ao tempo litúrgico ou a vivências temáticas das Igrejas Particulares ou da Igreja 
Universal.

Avaliação

Devem ser previstas formas de avaliação da aprendizagem referentes aos módulos de formação que compõem a  
Formação Geral de Pedagogia Escutista.

Domingo
Tarde


