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Recrutamento e Percurso Inicial de Formação
A. Recrutamento
O Recrutamento constitui o modo de captação de Candidatos a Dirigente no Corpo Nacional de Escutas, o qual culmina com a respetiva Promessa de Dirigente, e pode ocorrer junto de indivíduos com ou sem percurso escutista anterior.
Considera-se recrutamento interno o que se faz junto de Caminheiros/Companheiros, do Corpo Nacional de Escutas,
que tenham recebido a Partida, ou atingido a idade máxima definida para a permanência no Clã/Comunidade, passando a designar-se Noviços a Dirigente.
Considera-se recrutamento externo o que se faz junto de todos os demais indivíduos, independentemente de terem
tido ou não percurso escutista anterior, passando a designar-se Aspirantes a Dirigente.
O processo de recrutamento visa o discernimento vocacional do Candidato face à missão do Adulto no Escutismo e a
seleção dos Candidatos pela Associação, devendo ser igualmente perspetivado como um fator de desenvolvimento
pessoal do Candidato.
O Adulto no Escutismo no Corpo Nacional de Escutas é a pessoa adulta que, identificando-se plenamente com o
ideário do Corpo Nacional de Escutas, neste exerce uma ação voluntária em prol da educação das crianças e jovens,
ação que pode ser diretamente educativa junto dos mesmos ou que pode ser de suporte àquela ação educativa.

a. Perfil do Candidato a Dirigente a recrutar
O Perfil do Candidato a Dirigente constitui o referencial de base, em articulação com as normas regulamentares e
no respeito pelos estatutos, no recrutamento de Adultos pelo Corpo Nacional de Escutas.
i. Perfil
O Candidato a Dirigente é um adulto que, depois de acolhido por uma estrutura local do CNE, faz um percurso formativo adequado, previsto em regulamentação aplicável, visando tornar-se Dirigente.
Constituem requisitos para se ser Candidato a Dirigente do Corpo Nacional de Escutas os seguintes:
(i) Idade
A idade mínima para admissão como Candidato a Dirigente no Corpo Nacional de Escutas é de 20 anos.
(ii) Capacidade
•

Ter a saúde, disponibilidade e o tempo suficiente para assumir e concretizar com eficiência e eficácia as responsabilidades que lhe serão confiadas;

•

Não sofrer de deficiência mental, nem de doença mental incapacitante do estabelecimento de
uma relação educativa ou da assunção plena de responsabilidades.

(iii) Habilitações
Possuir a escolaridade obrigatória exigida ao tempo em que frequentava o sistema de ensino oficial.
(iv) Conhecimentos
•

Conhecer a Lei do Escuta e os Princípios do Corpo Nacional de Escutas;

•

Conhecer a Missão do Escutismo;

•

Conhecer a Proposta Educativa do Corpo Nacional de Escutas.

(v) Competências
Demonstrar maturidade, em especial no que diz respeito à retidão de carácter, ao desenvolvimento
emocional, à integração social, às relações entre ambos os sexos, ao diálogo intergeracional, à convivência intercultural, à capacidade de atuar e formar equipa com os seus pares e ao relacionamento com as
crianças e os jovens.
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(vi) Atitudes
•

Ter bom comportamento moral e cívico*;

•

Professar e praticar a fé católica, dando dela testemunho coerente*;

•

Cumprir os Estatutos e Regulamentos do CNE;

•

Velar pela sua própria formação e desenvolvimento pessoal;

•

Mostrar respeito pela natureza e gosto pela vida ao ar livre;

•

Dar testemunho de serviço desinteressado;

•

Esforçar-se por ser exemplo e modelo de vida;

•

Identificar-se com a Proposta Educativa do CNE;

•

Estar comprometido com a atualização contínua dos conhecimentos, competências e atitudes necessárias ao desempenho da sua missão no Corpo Nacional de Escutas;

•

Demonstrar uma atitude intelectual construtiva e criativa.

* De verificação prévia

ii. Como aferir o perfil
A aferição do perfil do Candidato a Dirigente realiza-se antes e durante o processo de convite, sendo, em
última instância, da responsabilidade do Chefe de Agrupamento, que protagoniza esse mesmo convite.
(i) Idade
A aferição da idade é feita com referência à data de 1 de setembro de cada ano.
(vii) Capacidade
A aferição do primeiro destes requisitos deve ocorrer em contexto de conversação com o Candidato, devendo ser-lhe apresentadas as exigências próprias de um Adulto no Escutismo, em termos de robustez
física e psicológica, bem como em termos temporais.
A existência de uma doença, deficiência ou debilidade física, só por si, não deve constituir motivo de
exclusão de um Candidato, a menos que seja evidente uma incapacidade plena, devendo procurar-se
um acolhimento da pessoa na sua situação particular, ajustando-se à mesma as exigências e responsabilidades cometidas à pessoa, salvaguardando-se sempre o superior interesse e segurança das crianças e
jovens com que a pessoa poderá vir a trabalhar.
A existência de uma doença, deficiência ou debilidade mental, incapacitante do estabelecimento de
uma relação educativa ou da assunção plena de responsabilidades, só por si, constitui motivo de exclusão de um Candidato, pelo que a respetiva aferição deve merecer todo o cuidado e rigor.
(viii) Habilitações
A aferição da escolaridade obrigatória realiza-se em função da escolaridade exigida ao tempo em que o
candidato frequentava o sistema de ensino.
Data de Nascimento

Escolaridade Obrigatória

Até 31.dez.1966

4 Anos

Entre 1.jan.1967 e 31.dez.1980

6 Anos

Entre 1.jan.1981 e 31.dez.1994

9 Anos

Após 1.jan.1995

12 Anos
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O não cumprimento deste requisito, ao invés de constituir motivo liminar para rejeição do Candidato,
poderá constituir oportunidade para o Agrupamento contribuir para o desenvolvimento pessoal deste,
incentivando-o, motivando-o e apoiando-o num processo de escolarização ou de reconhecimento oficial
de competências adquiridas com equivalência à escolaridade obrigatória.
(ix) Conhecimentos
A aferição do conhecimento da Lei do Escuta, dos Princípios do Corpo Nacional de Escutas, da Missão
do Escutismo e da Proposta Educativa do Corpo Nacional de Escutas deve realizar-se em contexto de
conversação com o Candidato, pretendendo-se aferir que aquele compreende e concorda com estes, e
não somente que previamente os decorou.
(x) Competências
A aferição das competências elencadas pode realizar-se por conhecimento prévio do Candidato, por
referências de terceiros face ao mesmo ou em contexto de conversação com este.
A aferição destas competências, sendo importante antes do ingresso do Candidato, não se esgota neste
momento, devendo prosseguir durante todo o Percurso Inicial de Formação.
(xi) Atitudes
A aferição das atitudes elencadas pode realizar-se por conhecimento prévio do candidato, por referências de terceiros face ao mesmo ou em contexto de conversação com este.
A aferição destas atitudes, sendo importante antes do ingresso do Candidato, não se esgota neste momento, devendo prosseguir durante todo o Percurso Inicial de Formação.
No que concerne aos requisitos «Ter bom comportamento moral e cívico» e «Professar e praticar a fé
católica, dando dela testemunho coerente», estes assumem uma importância primordial, quer quanto à
sua verificação prévia – entendendo-se esta no duplo sentido de terem de ser verificados previamente ao
ingresso e de já se verificarem previamente àquele –, quer quanto à sua natureza estatutária.

b. Captação
A Captação consubstancia-se na procura ou apelo à apresentação de potenciais Candidatos.
i.Avaliação de necessidades de adultos
Sem prejuízo do acolhimento de candidaturas espontâneas ou extemporâneas, o Agrupamento deverá periodicamente realizar uma avaliação prévia das necessidades de adultos, a curto e médio prazo, bem como
desenvolver uma consequente política ativa de dotação do Agrupamento dos Dirigentes necessários e suficientes à prossecução da sua missão educativa.
c. Convite
i. Finalidade
O Convite consiste no apelo pessoal e concreto à participação no Encontro Inicial, com vista a um possível
ingresso (ou manutenção) no Corpo Nacional de Escutas como Candidato a Dirigente no Escutismo.
ii. Conteúdos
Este convite é protagonizado pelo Chefe de Agrupamento, o qual deve previamente procurar averiguar do
cumprimento pelo visado, naquilo que for aferível nesta fase, do Perfil do Candidato a Dirigente no Corpo
Nacional de Escutas, com o conhecimento e anuência do Assistente e da Direção de Agrupamento. Conforme atrás referido, diversas componentes deste perfil poderão ser aferidas no processo de Convite, através
de uma conversação equilibradamente exploratória e assertiva.
O convite deve ser claro e clarificador quanto à identidade e missão do Corpo Nacional de Escutas e ao papel do Dirigente enquanto educador católico no Escutismo.
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Tópicos que devem ser abordados no Convite:
•

Lei do Escuta e Princípios do Corpo Nacional de Escutas;

•

Missão do Escutismo;

•

Proposta Educativa do Corpo Nacional de Escutas;

•

Papel do Dirigente enquanto educador católico;

•

Fé e vivência católica;

•

Exigências físicas, psicológicas e temporais de um Dirigente;

•

Voluntariado, compromisso e serviço eclesial;

•

Formação e desenvolvimento pessoal;

•

Experiências pessoais anteriores de vida ao ar livre, trabalho de equipa com pares e de relacionamento com crianças e jovens.

d. Encontro Inicial
i. Finalidade
O Encontro Inicial tem por finalidade apresentar a missão do Adulto no Escutismo aos potenciais Candidatos
a Dirigente convidados e enviados pelos Agrupamentos, e assim propiciar as condições para um discernimento pessoal mais consciente.
O Encontro Inicial constitui um momento, de frequência obrigatória, prévio ao Percurso Inicial de Formação, e
– portanto – ao início de funções na Equipa de Animação de uma Unidade, sendo organizado a nível regional.
ii. Estrutura
Este encontro tem a duração de um dia, devendo contemplar os seguintes tempos:
•

Apresentações e dinâmicas associadas aos conteúdos infra;

•

Tempo para apresentação de testemunhos de Dirigentes de referência e, eventualmente, de Candidatos a Dirigente (em fase mais adiantada);

•

Tempo de convívio ou dinâmicas, com possibilidade de conversas (pessoais ou não) com Formadores.

Em paralelo, ou previamente, deve realizar-se um encontro com os Chefes de Agrupamento e ainda a formação dos Tutores, com vista a enquadrar e organizar o Percurso Inicial de Formação.
iii. Conteúdos
Este encontro tem como conteúdos os seguintes módulos:
•

O Movimento Escutista e o CNE;

•

CNE – Movimento da Igreja;

•

A Missão do Escutismo;

•

O Adulto no Escutismo.

iv. Animação
A organização e dinâmica do encontro deve revestir-se de um ambiente acolhedor, com uma comunicação
clara e assertiva, podendo igualmente existir propostas de reflexão e atividade que façam recurso ao jogo
escutista.
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e. Apresentação e Integração
i. Finalidade da Apresentação
A Apresentação tem por finalidade dar a conhecer o novo Candidato a Dirigente, que assume então um
compromisso com o Corpo Nacional de Escutas.
É o ato de Apresentação que constitui o novo elemento adulto, a partir de então, como Candidato a Dirigente.
ii. Ato da Apresentação
A Apresentação decorre perante o Agrupamento ou a comunidade eclesial onde este se encontra inserido,
segundo conveniência local, realizando-se, por princípio, no início do ano escutista, após frequência do Encontro Inicial e antes do início do exercício de funções numa Unidade.
O ato de Apresentação, embora não exigindo um ritual próprio, deve prever os seguintes momentos:
•

O Chefe de Agrupamento, ou quem este designe, apresenta publicamente o novo Candidato a
Dirigente;

•

O Chefe de Agrupamento, ou quem este designe, enumera os termos de Adesão do novo Candidato a Dirigente;

•

O Candidato a Dirigente compromete-se com os termos atrás enumerados, por anuência
expressa.

iii. Direitos e obrigações do Candidato a Dirigente na Associação
No caso dos Aspirantes a Dirigente:
Direitos
•

Envergar o uniforme de Dirigente, com exceção do lenço, da insígnia de investidura e do distintivo
de função;

•

Envergar no uniforme o distintivo de Candidato a Dirigente;

Obrigações
•

Participar ativamente no Percurso Inicial de Formação;

•

Participar assídua e ativamente na Equipa de Animação para a qual for designado, bem como nas
atividades da respetiva unidade;

•

Cumprir os Estatutos e Regulamentos do Corpo Nacional de Escutas;

•

Cumprir a Lei do Escuta.

No caso dos Noviços a Dirigente:
Direitos
•

Envergar o uniforme de Caminheiro ou Companheiro, com exceção dos distintivos de tribo (ou
companha) e de função, de progresso, de especialidades e de noites de campo, bem como a
Insígnia de Marítimo;

•

Envergar no uniforme o distintivo de Candidato a Dirigente;

•

Usufruir da faculdade de intervenção e voto nos Conselhos de Agrupamento, de Núcleo (se for o
caso) e Regional.

Obrigações
•

Participar ativamente no Percurso Inicial de Formação;

•

Participar assídua e ativamente na equipa de animação para a qual for designado, bem como nas
atividades da respetiva unidade;

•

Participar nos Conselhos de Agrupamento, de Núcleo (se for o caso) e Regional;
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•

Cumprir os Estatutos e Regulamentos do Corpo Nacional de Escutas.

•

Cumprir a Lei do Escuta.

iv. Compromisso
Na Apresentação, realiza-se a Adesão, primeiro compromisso do novo elemento adulto perante o Corpo
Nacional de Escutas e através do qual este se torna Candidato a Dirigente, a qual compreende o comprometimento em:
•

Tomar parte na fase de Discernimento;

•

Cumprir as obrigações correspondentes a um Candidato a Dirigente e a um elemento de uma
Equipa de Animação de uma unidade;

•

Cumprir a Lei do Escuta.

Este compromisso realiza-se por anuência expressa do novo elemento adulto perante os termos de Adesão
apresentados pelo Chefe de Agrupamento, ou quem este designe, sendo desprovido de ritual próprio.
v.

Finalidade da Integração
A Integração consiste no acolhimento do Candidato a Dirigente como elemento da Equipa de Animação de
uma Unidade, onde deve permanecer até à sua Promessa de Dirigente, tendo por finalidade propiciar-lhe
uma vasta oportunidade formativa experiencial e vivencial enquanto Adulto no Escutismo, devidamente integrado numa equipa pedagógica e devidamente acompanhado por um Tutor Local.
Os Candidatos a Dirigentes com menos de 24 anos só muito excecionalmente podem ser integrados na Equipa de Animação do Clã ou da Companha.

vi. Direitos e obrigações do Candidato a Dirigente na Equipa de Animação
Direitos
•

Tomar parte ativa nas reuniões de Equipa de Animação que integra e na orientação da vida da
Unidade a que esta associado.

Obrigações
•

Participar assídua e ativamente na Equipa de Animação para a qual for designado, bem como nas
atividades da respetiva Unidade.

vii. Pressupostos
A participação regular e ativa numa Equipa de Animação, que se inicia com a Integração, constitui uma oportunidade formativa de longa duração em contexto real, na qual o Candidato a Dirigente beneficia do testemunho e acompanhamento de Dirigentes experientes.

B. Percurso Inicial de Formação
O Percurso Inicial de Formação constitui a formação básica e necessária à investidura como Dirigente do Corpo Nacional de Escutas
Este percurso constitui igualmente uma proposta de desenvolvimento pessoal e destina-se a todos os Candidatos a
Dirigente, podendo ter – ou não – um percurso escutista anterior.
Em termos de conteúdos e processos, este percurso assenta em três vertentes – Pedagogia [conhecimentos], Método
Escutista [competências], Adulto no Escutismo / Relação Educativa [atitudes].
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a. Finalidade: Perfil do Dirigente
A finalidade do Percurso Inicial de Formação é capacitar os Candidatos a Dirigente para a Promessa de Dirigente no Corpo Nacional de Escutas.
O Perfil do Dirigente constitui o referencial de saída, em articulação com as normas regulamentares e no respeito pelos estatutos, do Percurso Inicial de Formação pelo Corpo Nacional de Escutas.

b. Duração e fases
O Percurso Inicial de Formação está desenhado para ser vivido, normalmente, num período até dois anos
(máximo, três anos) escutistas sucessivos, sendo, de um modo geral, um de discernimento e outro de estágio.

•

Iniciação à Pedagogia Escutista

•

Programa de Desenvolvimento Pessoal

•

Maturidade Cristã

•

Formação Geral de Pedagogia Escutista

•

Programa de Formação Específico

•

Enriquecimento

Discernimento
[até um ano]

Estágio
[até um ano]

c. Discernimento
i. Finalidade
O período do Discernimento, com uma duração normal de seis meses a um ano, visa propiciar ao Candidato
a Dirigente – integrado na Equipa de Animação de uma Unidade – uma vivência experiencial, a qual permite
ao mesmo tempo conhecer o que é ser Adulto no Escutismo e aperceber-se se aquela missão corresponde
à sua vocação pessoal; e, simultaneamente, permite ao Agrupamento aferir das qualidades e adequação do
Candidato a Dirigente à missão que lhe virá a ser confiada enquanto Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.

ii. Tutoria
1. Finalidade
A Tutoria, exercida por um Tutor Local que acompanha o Candidato a Dirigente ao longo deste período
em que este se encontra já integrado numa Equipa de Animação de uma Unidade, visa assegurar-lhe um
acompanhamento formativo pessoal em termos de orientação, progressão e avaliação.
2. Tutor
O Tutor Local de Formação deve, idealmente, ser o Dirigente a quem o Candidato a Dirigente vai reportar
em termos da Equipa de Animação em que se encontra integrado, ou o Chefe de Agrupamento.
Para o exercício das suas funções deve ter formação básica nas áreas de tutoria e de acompanhamento
ativo em formação.
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3. Animação
A animação da Tutoria deve assegurar todas as funções e os encargos próprios do Tutor, ou que lhe sejam
cometidos, procurando fazê-lo de um modo personalizado que se consubstancia numa caminhada conjunta entre o Tutor e o Candidato a Dirigente.

iii. Iniciação à Pedagogia Escutista
1. Finalidade
A Iniciação à Pedagogia Escutista consiste numa sessão de formação presencial, de organização a nível
regional, a qual tem como finalidade facultar um conhecimento genérico e ferramentas básicas em termos de pedagogia escutista, capacitando o Candidato a Dirigente a dar os primeiros passos no exercício
de funções de animação no quadro de uma Equipa de Animação de uma Unidade.
A frequência deve ocorrer tão breve quanto possível assim que o Candidato a Dirigente entre em funções
numa Equipa de Animação de uma Unidade, podendo preceder esta entrada mas não o Encontro Inicial
e a Apresentação.
2. Estrutura
Sessão de formação com a duração de um fim de semana presencial, sendo complementada por momentos de formação à distância.
3. Conteúdos
Esta sessão de formação tem como principais conteúdos os seguintes:
•

Método Escutista;

•

Organização da unidade.

A formação à distância obrigatória tem como principais conteúdos os seguintes:
•

Enquadramento do Escutismo

•

Método Escutista.

Eventuais propostas adicionais de formação à distância são de iniciativa regional.
4. Animação
Esta sessão de formação é organizada de forma a ser vivida em Sistema de Patrulhas.
A vivência em Sistema de Patrulhas implica que os Candidatos a Dirigente vivam e ajam durante esta
sessão formativa num quadro de liderança, de relação entre pares e de repartição e solidariedade nos
encargos análogo ao proposto pelo Método Escutista para as crianças e jovens em percurso educativo; e
não que vivam e ajam durante a sessão formativa enquanto crianças ou jovens fossem.

iv. Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista
1. Finalidade
O Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista consiste num plano de formação pessoal desenhado para
assegurar a maturidade pessoal do Candidato a Dirigente.
2. Diagnóstico
O Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista decorre de um diagnóstico prévio realizado com base nos
Objetivos Educativos Finais do Programa Educativo.
Este diagnóstico é realizado pelo Candidato a Dirigente com a colaboração do seu Tutor.
A conclusão e o registo do diagnóstico é uma condição precedente para a frequência da Iniciação à Pedagogia Escutista.
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3. Formulação do Plano
A formulação do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista deve estabelecer objetivos, metas concretas e a forma de as atingir, designadamente através da frequência de oportunidades formativas formais,
da formação através do exercício de funções ou responsabilidades específicas, ou outras formas que se
mostrem adequadas e exequíveis.
A formulação do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista é realizada pelo Candidato a Dirigente com
a colaboração do seu Tutor.
4. Exemplo(s) de Oportunidades Formativas
ÁREA

OBJETIVO

Desenvolvimento Físico

Identifico e evito os comportamentos
de risco relacionados com os hábitos
alimentares, atividade física e/ou o
consumo de substâncias.

Desenvolvimento Afetivo

Reconheço e aceito as características
da minha personalidade e procuro
manter o meu equilíbrio emocional.

• Participação em atividades de dinâmicas de grupo.

Desenvolvimento Espiritual

Conheço a mensagem e a proposta
de Jesus Cristo (Mistério da Encarnação e Mistério Pascal).

• Frequência de Catequese de adultos.

…

• …

Desenvolvimento …

EXEMPLO OPORTUNIDADES
• Participação numa ação de sensibilização sobre hábitos alimentares.
• Participação em ações formativas ou de
sensibilização temáticas.

• Curso Síntese Catequética Avançada.

v. Maturidade Cristã
1. Definição
Neste contexto formativo, entende-se por Maturidade Cristã a capacidade pessoal de dar testemunho de
Cristo de forma esclarecida, amadurecida e consistente, como é próprio de quem completou a Iniciação
Cristã (Batismo, Confirmação e Eucaristia).
2. Promoção
Os Candidatos a Dirigente que não tiverem completado a Iniciação Cristã deverão, durante o Discernimento, ser convidados e motivados a completá-la de modo a poderem exercer com total propriedade a
missão eclesial que lhes será confiada, podendo esse caminho prolongar-se durante, e mesmo após, o
Estágio, de acordo com critérios e circunstâncias pastorais locais.
O convite, motivação e acompanhamento referentes a este caminho cumprem ao Assistente de Agrupamento, bem como a todos os Dirigentes do Agrupamento, num quadro de vivência comunitária da Fé e
comunhão eclesial.

d. Estágio
i. Finalidade
O período do Estágio, com uma duração normal de um ano, visa propiciar ao Candidato a Dirigente – que
continua integrado na Equipa de Animação de uma unidade e a ser acompanhado por um Tutor Local – uma
vivência experiencial mais aprofundada, a qual lhe permite consolidar os conhecimentos, competências e
atitudes próprios de um Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.
O início do Estágio decorre da vontade do Candidato a Dirigente em prosseguir o Percurso Inicial de Formação, a qual carece de prévia validação da fase do Discernimento, incluindo a verificação da conclusão com
aproveitamento das diversas componentes daquela fase.
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A validação da fase do Discernimento deve realizar-se em contexto de conversação entre o Chefe de Agrupamento, o Assistente de Agrupamento, o Chefe da Unidade em cuja Equipa de Animação o Candidato a
Dirigente prestou serviço e o Tutor Local. Em alternativa, pode realizar-se em Reunião de Direção, contanto
que o Tutor Local participe naquele momento.
O Candidato a Dirigente, caso se entenda necessário e adequado, pode ser interpelado a participar nestas
conversações.
ii. Tutoria
1. Finalidade
A Tutoria, exercida por um Tutor Local que acompanha o Candidato a Dirigente, ao longo deste período
em que este continua integrado numa Equipa de Animação de uma unidade, visa continuar a assegurar-lhe um acompanhamento formativo pessoal em termos de orientação, progressão e avaliação, nos novos
desafios e oportunidades que esta fase encerra.
2. Tutor
O Tutor Local de Formação – previsivelmente o mesmo da fase do Discernimento – deve, idealmente, ser
o Dirigente a quem o Candidato a Dirigente vai reportar em termos da Equipa de Animação em que se
encontra integrado, ou o Chefe de Agrupamento.
Para o exercício das suas funções deve ter formação básica nas áreas de tutoria e de acompanhamento
ativo em formação.
3. Animação
A animação da Tutoria deve assegurar todas as funções e os encargos próprios do Tutor, ou que lhe sejam
cometidos, procurando fazê-lo de um modo personalizado que se consubstancia numa caminhada conjunta entre o Tutor e o Candidato a Dirigente.
iii. Formação Geral de Pedagogia Escutista
1. Finalidade
A Formação Geral de Pedagogia Escutista consiste em duas sessões de formação presencial, de organização a nível regional, as quais têm como finalidade facultar ao Candidato a Dirigente um conhecimento
consolidado de pedagogia escutista e as ferramentas de animação necessárias ao desempenho futuro
enquanto Dirigente do Corpo Nacional de Escutas, designadamente como educador integrado numa
Equipa de Animação de uma Unidade.
Existirá, em complemento, um módulo, de organização a nível que nacional que tendo por base as especificidades metodológicas 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).
A frequência da Formação Geral de Pedagogia Escutista deve ocorrer tão breve quanto possível assim
que o Candidato a Dirigente entre na fase de Estágio, sendo a qualificação condição sine qua non para a
Promessa de Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.
2. Estrutura
Duas sessões presenciais de fim de semana, uma delas em regime de acampamento, podendo ser complementadas de momentos de formação à distância.
3. Conteúdos
Os conteúdos das sessões presenciais são fortemente centrados na pedagogia escutista, sendo a formação eminentemente prática, com vista à aprendizagem da aplicação do método do projeto [escolha /
preparação e enriquecimento / vivência / avaliação] na organização de atividades escutistas.
Eventuais propostas de formação à distância são de iniciativa regional, sendo associadas à forma de organização e animação das sessões presenciais da Formação Geral de Pedagogia Escutista. Estas propostas
de formação deverão ser obrigatoriamente homologadas a nível nacional.
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4. Animação
Esta sessão de formação é organizada de forma a ser vivida em Sistema de Patrulhas.
A vivência em Sistema de Patrulhas implica que os Candidatos a Dirigente vivam e ajam durante estas
sessões formativas num quadro de liderança, de relação entre pares e de repartição e solidariedade nos
encargos análogo ao proposto pelo Método Escutista para as crianças e jovens em percurso educativo; e
não que vivam e ajam durante a sessão formativa enquanto crianças ou jovens fossem.
iv. Plano de Formação Específico
1. Finalidade
O Plano de Formação Específico consiste num plano de formação pessoal desenhado para assegurar ao
Candidato a Dirigente o domínio das competências, constantes de um perfil pré-determinado, associadas e necessárias ao exercício da função de Dirigente.
2. Matriz de competências
A Matriz de Competências constitui o instrumento de referência onde se encontram definidos perfis, seja
o de Dirigente do Corpo Nacional de Escutas, seja o associado aos mais diversos cargos e funções, em
termos das competências (relacionais, comunicacionais, organizativas, entre outras) inerentes e necessárias a cada situação.
3. Diagnóstico
O Plano de Formação Específico decorre de um diagnóstico de competências prévio e realizado com
base no perfil, constante da Matriz de Competências, associado ao estatuto de Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.
Este diagnóstico é realizado pelo Candidato a Dirigente com a colaboração do seu Tutor.
A conclusão e registo do diagnóstico relativo às competências é uma condição precedente para a frequência da Formação Geral de Pedagogia Escutista.
4. Formulação do Plano
A formulação do Plano de Formação Específico deve estabelecer objetivos, metas concretas e a forma
de as atingir, designadamente através da frequência de oportunidades formativas formais, da formação
através do exercício de funções ou responsabilidades específicas, ou outras formas que se mostrem adequadas e exequíveis.
A formulação do Plano de Formação Específico é realizada pelo Candidato a Dirigente com a colaboração do seu Tutor.
5. Exemplo(s) de Oportunidades Formativas:
•

Atividades de team-building;

•

Ação de formação sobre gestão do tempo e organização;

•

Cursos Monográficos;

•

Exercício acompanhado de funções;

•

Aprendizagem de técnicas de resolução de problemas.

•

…

v. Enriquecimento
1. Finalidade
O Enriquecimento visa a consolidação formativa do Candidato a Dirigente em diversas áreas temáticas
entendidas como chave para o exercício da missão de Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.
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2. Conteúdos formativos
O Enriquecimento visa a aquisição, consolidação ou aferição de conhecimentos de temas diversificados
no quadro das seguintes áreas formativas:
•

Área Pedagógica;

•

Área de Educação para a Fé;

•

Área de Recursos de Animação;

•

Área de Recursos Técnicos;

•

Área de Segurança e Bem-Estar em Campo.

3. Gestão
Os candidatos devem frequentar módulos de formação em cada uma das áreas indicadas.
Destes módulos de formação, alguns poderão ser em regime de e-learning ou b-learning.
Os módulos de formação que compõem o Enriquecimento podem funcionar simultaneamente para percursos de formação contínua, racionalizando-se, assim, os recursos de formação.
Cada área de formação é composta por módulos de formação de duas horas, sendo que, para cada área,
são indicados os módulos obrigatórios e aqueles optativos.
Cada Candidato a Dirigente deverá realizar um mínimo de dezasseis horas de formação, distribuídas da
seguinte forma:
•

Dez horas nos módulos de formação obrigatórios de cada área;

•

Seis horas nos módulos de formação optativos, devendo estes ser de áreas distintas.

A dispensa da frequência em momentos de formação acima indicados só pode ser excecionalmente concedida ao Candidato a Dirigente que demonstre claramente não necessitar de um determinado conteúdo, dada a formação prévia comprovada ou a experiência já acumulada, e deve ser fundamentada pelo
Chefe de Agrupamento e aprovada pela Junta Regional, ouvido o respetivo Tutor Local.

e. Promessa de Dirigente
A Promessa constitui o compromisso solene e definitivo do Candidato a Dirigente, que assim se torna Dirigente, devendo ser realizada perante a comunidade eclesial onde está inserido o seu Agrupamento.
i. Perfil do Dirigente
O Perfil do Dirigente, subsequente e acrescido ao Perfil do Candidato a Dirigente, constitui o referencial de
base, em articulação com as normas regulamentares e no respeito pelos estatutos, para a investidura de Dirigentes pelo Corpo Nacional de Escutas.
1. Perfil
O Dirigente é um adulto que, depois de recrutado por uma estrutura local do CNE e de ter realizado um
percurso formativo, previsto em regulamentação aplicável, enquanto Candidato a Dirigente, e no qual
demonstrou reunir as condições específicas e os conhecimentos, competências e atitudes adequados à
função de adulto na relação educativa direta com as crianças e jovens, realizou a sua Promessa de Dirigente.
Constituem requisitos específicos para se ser Dirigente no Corpo Nacional de Escutas, em acumulação
– quando se aplique – com os estatuídos para os Candidatos a Dirigente, os seguintes:
(i) Formação
Realizar com aproveitamento o percurso formativo previsto para ser Dirigente no Corpo Nacional de
Escutas.
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(ii) Compromisso
Assumir e viver, no quadro dos compromissos que o Corpo Nacional de Escutas propõe, a missão de
educador pedagógico do Corpo Nacional de Escutas, nas funções que lhe forem atribuídas, e a sua
missão eclesial de evangelização, em cumprimento do sacerdócio batismal.
(iii) Conhecimentos
•

Conhecer o Programa Educativo do Corpo Nacional de Escutas;

•

Possuir uma formação cristã católica que lhe permita uma vivência da fé esclarecida e esclarecedora.

(iv) Competências
Manifestar as competências pessoais, definidas em documento específico, propícias e adequadas à
missão de educador, em termos de aplicação do método escutista e participação na vida da Associação, de acordo com o cargo ou a função que desempenha.
(v) Atitudes
•

Demonstrar fidelidade aos Princípios e valores do Corpo Nacional de Escutas;

•

Ter intenção educativa e mostrar-se comprometido com a prossecução da finalidade educativa do
Corpo Nacional de Escutas;

•

Promover a segurança e bem-estar em todas as dimensões da ação educativa;

•

Manter uma postura pró-ativa no que concerne à sua formação pessoal;

•

Viver segundo a fé da Igreja, dando dela testemunho coerente.

2. Como aferir o perfil
A aferição do Perfil do Dirigente é essencial para a proposição, validação e decisão da realização da
Promessa de Dirigente por um Candidato a Dirigente, sendo da responsabilidade solidária de todos os
intervenientes no processo.
(i) Formação
A aferição da formação realiza-se pela verificação da obtenção de aproveitamento na Formação Geral
de Pedagogia Escutista e no Enriquecimento.
(ii) Compromisso
A aferição da capacidade de assunção e vivência deste compromisso deve realizar-se em contexto
de conversação entre o Chefe de Agrupamento, o Assistente de Agrupamento, o chefe da unidade
em cuja Equipa de Animação o Candidato a Dirigente prestou serviço e o Tutor Local. Em alternativa,
pode realizar-se em Reunião de Direção, contanto que o Tutor Local participe naquele momento.
O Candidato a Dirigente, caso se entenda necessário e adequado, pode ser interpelado a participar
nestas conversações.
Ao Assistente de Agrupamento incumbe especial dever de zelo na aferição da vivência da missão
eclesial.
A aferição da vivência destes compromissos deve compreender todo o Percurso Inicial de Formação.
(iii) Conhecimentos
A aferição do conhecimento do Programa Educativo do Corpo Nacional de Escutas realiza-se pela
verificação do aproveitamento obtido na Formação Geral de Pedagogia Escutista.
A aferição da formação cristã católica que lhe permita uma vivência da fé esclarecida e esclarecedora
deve realizar-se em contexto de conversação entre o Assistente de Agrupamento e o Candidato a
Dirigente, nos moldes e oportunidades que o primeiro definir.
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(iv) Competências
A aferição das competências elencadas realiza-se pela verificação do aproveitamento obtido no Plano
de Formação Específico, sendo da responsabilidade do Tutor Local.
(v) Atitudes
A aferição das atitudes elencadas deve realizar-se em contexto de conversação entre o Chefe de
Agrupamento, o Assistente de Agrupamento, o Chefe da Unidade em cuja Equipa de Animação o
Candidato a Dirigente prestou serviço e o Tutor Local. Em alternativa, pode realizar-se em Reunião de
Direção, contanto que o Tutor Local participe naquele momento.
O Candidato a Dirigente, caso se entenda necessário e adequado, pode ser interpelado a participar
nestas conversações.
Ao Assistente de Agrupamento incumbe especial dever de zelo na aferição da vivência segundo a fé
da Igreja.
A aferição destas atitudes deve compreender todo o Percurso Inicial de Formação.
ii. Preposição, Validação e Decisão da Realização da Promessa de Dirigente
A decisão do compromisso é pessoal e voluntária, considerando-se verificados todos os requisitos inerentes
ao Perfil do Dirigente do Corpo Nacional de Escutas, carecendo de ser validada pela Direção de Agrupamento, colher o parecer positivo do Chefe de Agrupamento e do Assistente de Agrupamento, e de obter a
aprovação da respetiva Junta Regional.
iii. Ato da Promessa de Dirigente
Ato solene dotado de ritual próprio descrito em documento específico através do qual, e a partir do qual,
o Candidato a Dirigente assume plenamente o estatuto, direitos, deveres e obrigações de um Dirigente no
Corpo Nacional de Escutas.
A Promessa de Dirigente, ainda que em termo de fórmula e ritual se assemelhe e inspire na Promessa pela
qual os jovens aderem ao ideal escutista no Corpo Nacional de Escutas, diferencia-se substancialmente desta
por englobar a dimensão educativa.
A Promessa de Dirigente decorre, ordinariamente, perante a comunidade eclesial onde se encontra inserido
o Agrupamento, na presença de representante da Junta Regional.

f. Situações Particulares
i. Assistentes
O exercício da missão de Assistente, em qualquer dos níveis do Corpo Nacional de Escutas, decorre exclusivamente da nomeação pela competente entidade eclesiástica, a qual confere automaticamente ao nomeado
o estatuto de Dirigente.
Recomenda-se que as Juntas Regionais, devidamente articuladas com as devidas entidades, organizem regularmente oportunidades de formação para Assistentes, bem como para seminaristas, com conteúdos similares aos do Encontro Inicial e da Iniciação à Pedagogia Escutista.
O exercício de outros cargos dirigentes por parte de Assistentes tem de ser precedida da adequada formação, a qual corresponde ao período e componentes do Estágio.
ii. Dirigentes de Associações Reconhecidas pela Organização Mundial do Movimento Escutista
O Percurso de Formação Inicial de Candidatos a Dirigente recrutado de entre adultos anteriormente investidos como Dirigentes noutras associações reconhecidas pela Organização Mundial do Movimento Escutista
merece tratamento casuístico, devidamente articulado entre a Junta Central e a respetiva Junta Regional,
consultada a Associação de origem.

Recrutamento e Percurso Inicial de Formação 14/15
Corpo Nacional de Escutas

iii. Regresso ao Ativo
O regresso ao ativo de Dirigentes ocorre sempre por proposta do Chefe de Agrupamento, secundada pela
direção de agrupamento e com o parecer positivo do Assistente de Agrupamento, e aprovação pela Junta
Regional.
Nos casos de regresso ao ativo nas estruturas regionais e nacional, aplica-se este princípio, mutatis mutandis,
carecendo a readmissão de aprovação pelo órgão executivo do respetivo nível, colhido o parecer positivo
do respetivo assistente.
A readmissão de Dirigentes implica sempre a verificação dos requisitos necessários, estabelecidos em sede
de normas estatutárias ou regulamentes, bem como no presente documento.
Em termos de formação, as regras de readmissão são as seguintes:
•

O regresso ao ativo de Dirigentes cuja saída ocorreu há cinco e mais anos exige a frequência e
aproveitamento na Formação Geral de Pedagogia Escutista e nas Áreas Pedagógica e de Segurança e Bem-Estar em Campo do Enriquecimento; formação adicional no campo do Enriquecimento
ou do Perfil de Competências poderá ser prescrita no âmbito de entrevista e diagnóstico com o
candidato à readmissão;

•

O regresso ao ativo de Dirigentes cuja saída ocorreu há menos de cinco anos, quando a respetiva formação inicial tenha ocorrido ainda na vigência do anterior Sistema de Formação, exige a
frequência e aproveitamento na Formação Geral de Pedagogia Escutista e nas Áreas Pedagógica
e de Segurança e Bem-Estar em Campo do Enriquecimento; formação adicional no campo do
Enriquecimento ou do Perfil de Competências poderá ser prescrita no âmbito de entrevista e diagnóstico com o candidato à readmissão;

•

O regresso ao ativo de Dirigentes cuja saída ocorreu há menos de cinco anos, quando a respetiva
formação inicial tenha ocorrido já na vigência do atual Sistema de Formação, não exige formação
adicional específica, devendo os mesmos ser logo associados a um Plano Pessoal de Formação
que os insira num dinamismo de formação contínua.

Em qualquer das situações acima, deve aplicar-se a proposta relativa ao cumprimento da Maturidade Cristã.
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DA

Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Candidatos a Dirigente
O Recrutamento de Adultos no Escutismo assume duas modalidades – Recrutamento Interno e Recrutamento Externo.
Considera-se recrutamento interno o que se faz junto de Caminheiros/Companheiros, do Corpo Nacional de Escutas,
que tenham recebido a Partida, ou atingido a idade máxima definida para a permanência no Clã/Comunidade, passando a designar-se Noviços a Dirigente.
Considera-se recrutamento externo o que se faz junto de todos os demais indivíduos, independentemente de terem
tido ou não percurso escutista anterior, passando a designar-se Aspirantes a Dirigente.
Para que não existam dúvidas quanto à aplicação destes conceitos, apresentam-se as seguintes tabelas.

Estatuto Prévio

Idade

Partida

Estatuto Atribuível

Caminheiro/Companheiro Menos de 20 anos
20 ou mais anos

Outro

Menos de
22 anos
22 ou
mais anos

Com Partida
Sem Partida
Com Partida
Sem Partida

Menos de 20 anos
20 ou mais anos

Não pode ser Candidato a Dirigente
Noviço a Dirigente*
Aspirante a Dirigente
Noviço a Dirigente*
Noviço a Dirigente*
Não pode ser Candidato a Dirigente
Aspirante a Dirigente

* Enquanto tiver menos de 26 anos.

Estatuto

Uniforme

Conselhos

Noviço a Dirigente

Completo (despojado de insígnias de Caminheiro/Companheiro – tribo, função, progresso, especialidades) e com
Insígnia de Candidato a Dirigente
Sem lenço nem Insígnia de Investidura, e com
Insígnia de Candidato a Dirigente

Com direito de voto

Aspirante a Dirigente
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Sem direito de voto

DA

Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Regresso ao Ativo de Dirigentes
O regresso ao ativo de Dirigentes ocorre sempre por proposta do Chefe de Agrupamento, secundada pela Direção de
Agrupamento e com o parecer positivo do Assistente de Agrupamento e aprovação pela Junta Regional.
Nos casos de regresso ao ativo nas estruturas regionais e nacional, aplica-se este princípio, mutatis mutandis, carecendo a readmissão de aprovação pelo órgão executivo do respetivo nível, colhido o parecer positivo do respetivo
Assistente.
A readmissão de Dirigentes implica sempre a verificação dos requisitos necessários, estabelecidos em sede de normas
estatutárias ou regulamentes, bem como no presente documento.
Para que não existam dúvidas quanto à aplicação destes conceitos, no que respeita à formação necessária, apresentase a seguinte tabela.

Tempo
Cinco
e mais
anos

Menos
de
cinco
anos

Formação Prévia
(formação inicial)
Irrelevante

Anterior Sistema de
Formação

Atual Sistema de
Formação

Formação Complementar
(casuística)
Formação Geral de Peda- Formação adicional no camgogia Escutista e nas Áreas po do Enriquecimento ou
Pedagógica e de Segurança do Perfil de Competências
e Bem-Estar em Campo do poderá ser prescrita no âmbito de entrevista e diagnósEnriquecimento
tico com o candidato à
readmissão
Formação Geral de Peda- Formação adicional no camgogia Escutista e nas Áreas po do Enriquecimento ou
Pedagógica e de Segurança do Perfil de Competências
e Bem-Estar em Campo do poderá ser prescrita no âmbito de entrevista e diagnósEnriquecimento
tico com o candidato à
readmissão
Associados a um Plano Pessoal de Formação que os insira
num dinamismo de formação contínua

Formação Obrigatória
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Maturidade Cristã

Em qualquer das
situações deve
aplicar-se a
proposta relativa
ao cumprimento da
Maturidade Cristã

DO

Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Transição

(Formação Inicial)
A implementação de um novo sistema de formação, por se concretizar sobre uma realidade pré-existente e dinâmica,
exige a previsão de procedimentos de transição que permitam acautelar uma adequada, equitativa e uniforme transição entre o sistema anterior e o novo.
Neste contexto, cada Região determinará, no quadro dos prazos de implementação faseada do novo sistema de formação aprovado em Conselho Nacional, qual a última edição de cada curso que promoverá e levará estes – tenham já
começado ou venham ainda a começar – até ao respetivo termo.
Os Candidatos a Dirigente que frequentem Cursos de Iniciação Pedagógica devê-los-ão terminar para alcançar a qualificação bastante à investidura como Dirigente.
No que concerne à transição entre o antigo modelo de cursos e o novo sistema de formação, para os Candidatos a
Dirigente que não terminem os cursos no âmbito do anterior sistema de formação, esta assenta nos seguintes pressupostos:
1. Inexistência de uma correspondência perfeita entre os antigos cursos e os novos percursos.

2. Reconhecimento no atual sistema de formação, por dispensa de frequência, de módulos completos nos cursos
antigos.
Assim,…
CURSO

O CANDIDATO A DIRIGENTE QUE COMPLETOU...

ESTÁ DISPENSADO DE FREQUENTAR...

CI

Totalidade

Encontro Inicial*

Área A: O Jovem

O módulo de formação obrigatório da
Área Pedagógica no Enriquecimento.

Área B: Pedagogia Geral do Escutismo

Iniciação à Pedagogia Escutista
Formação Geral de Pedagogia Escutista**

CIP
Área C: Ser Dirigente/Educador

Encontro Inicial*

Área D: Técnica Escutista

O módulo de formação facultativo da Área
de Recursos Técnicos no Enriquecimento

* Nestes casos, o Tutor Local deve assegurar uma sessão de esclarecimento sobre o Sistema de Formação.
** Caso no Curso de Iniciação Pedagógica tenha participado na organização e vivência da sessão de acampamento.

Todas as demais componentes do Percurso Inicial de Formação, cuja dispensa de frequência não se encontre aqui
expressa, terão de ser completadas pelo Candidato a Dirigente.
No caso da dispensa de frequência de módulos de formação do Enriquecimento, caberá a cada Candidato a Dirigente,
em conjunto com o Tutor Local, selecionar os módulos de formação em que se deverá inscrever e aqueles que pretere.
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Por conseguinte,…
CURSO
CI

O CANDIDATO A DIRIGENTE QUE NÃO COMPLETOU… TEM DE FREQUENTAR...
Pelo menos um módulo

Encontro Inicial

Área A: O Jovem

Os módulos de formação requeridos da
Área Pedagógica no Enriquecimento

Área B: Pedagogia Geral do Escutismo

Iniciação à Pedagogia Escutista
Formação Geral de Pedagogia Escutista

CIP
Área C: Ser Dirigente/Educador

Encontro Inicial

Área D: Técnica Escutista

Os módulos de formação requeridos da
Área de Recursos Técnicos no Enriquecimento.

Estas equivalências vigoram por dois anos sobre a entrada em vigor do novo sistema de formação na Região, cessando
a partir de então.
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Percurso Inicial de Formação

DO

Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Catálogo Nacional de Formação Escutista
(Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação)

A. Definição
O Catálogo Nacional de Formação Escutista constitui o referencial de conteúdos da formação do Sistema de Formação de Adultos no Escutismo do Corpo Nacional de Escutas.

B. Composição
O Catálogo Nacional de Formação Escutista é o repositório dos módulos de formação sendo composto pelos diversos módulos previstos para o Percurso Inicial de Formação.

C. Módulos de Formação
1. Caracterização
Existem módulos de formação para aplicação em regime de formação presencial e módulos de formação para
aplicação em regime de formação à distância.
Todos os módulos de formação são constituídos por:

•

Ficha de Módulo de Formação
Ficha descritiva do módulo de formação com a seguinte estrutura:
Denominação
○ Módulo
Enquadramento
○ Área
○ Percurso
○ Grupo-alvo
○ Outros
Teor
○ Sumário
○ Objetivos
Molde
○ [Presencial / e-Learning / b-Learning]
Características Técnicas
○ Número de Participantes
○ Duração
○ Espaço
Conteúdos
○ Desenvolvimento
○ Referências
○ Subsídios
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Organização [exemplo]
○ Ficha Sequencial
TÉCNICA

ETAPAS

TEMPO

INTERVENÇÃO DO FORMADOR

○ Dinâmicas
○ Recursos
○ Anexos
Logística
○ Equipamentos
○ Materiais
Assinatura
○ Autoria
○ Data
A Ficha de Módulo de Formação é disponibilizada em formato fechado.

•

Caderno do Formando
Documento descritivo dos conteúdos constituintes do módulo de formação e respetivas referências bibliográficas, com a seguinte estrutura:
○ Sumário
○ Desenvolvimento
○ Referências
○ Autoria
○ Data
O Caderno do Formando é disponibilizado em formato fechado.

Os módulos de formação para aplicação em regime de formação presencial são ainda constituídos por:
•

Apresentação PowerPoint..
Apresentação dos conteúdos constituintes do módulo de formação em formato PowerPoint.
A apresentação PowerPoint é de utilização facultativa.
A apresentação PowerPoint é disponibilizada em formato fechado e formato aberto.

Os módulos de formação para aplicação em regime de formação à distância são ainda constituídos por:
•

Apresentação e-Learning
Apresentação dos conteúdos constituintes do módulo de formação em formato e-Learning.
A apresentação e-Learning é disponibilizada na plataforma específica de formação à distância em funcionamento no (ou adotada pelo) Corpo Nacional de Escutas.

Todos os módulos de formação são estruturados para uma duração de duas horas.
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2. Inclusão
Incumbe à Junta Central garantir a inclusão no Catálogo Nacional de Formação Escutista dos módulos de formação constantes do Percurso Inicial de Formação.
Outros módulos de formação, equivalentes aos módulos de formação optativos do Enriquecimento, poderão ser
incluídos no Catálogo Nacional de Formação Escutista por iniciativa da Junta Central ou aprovação por esta de
proposta submetida por terceiros, conquanto a proposta respeite as características acima descritas.

3. Utilização
Na implementação do Percurso Inicial de Formação é obrigatória a utilização dos módulos de formação constantes do Catálogo Nacional de Formação Escutista.

D. Acesso
O acesso ao Catálogo Nacional de Formação Escutista é facultado ao órgão executivo competente para implementação do Percurso Inicial de Formação, ou àqueles em que este delegue tal competência, bem como a todos os
Formadores e Diretores de Formação do Corpo Nacional de Escutas.
O Catálogo Nacional de Formação Escutista é disponibilizado online em espaço específico do sítio internet do
Corpo Nacional de Escutas.

E.Responsabilidade
A constituição, manutenção e gestão do Catálogo Nacional de Formação Escutista incumbe à Junta Central.
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Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Módulo de Formação
DENOMINAÇÃO
MÓDULO

ENQUADRAMENTO
ÁREA
PERCURSO
GRUPO-ALVO
OUTROS

TEOR
SUMÁRIO

•
OBJETIVOS

•
MOLDE
PRESENCIAL

E-LEARNING

B-LEARNING

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NÚMERO DE PARTICIPANTES
DURAÇÃO
ESPAÇO

CONTEÚDOS
DESENVOLVIMENTO
REFERÊNCIAS
SUBSÍDIOS

ORGANIZAÇÃO [exemplo]
FICHA SEQUENCIAL

TÉCNICA

ETAPAS

TEMPO

INTERVENÇÃO DO FORMADOR

DINÂMICAS
RECURSOS
ANEXOS
•
•
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L

LOGÍSTICA
EQUIPAMENTOS
MATERIAIS

ASSINATURA
AUTORIA
DATA
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Percurso Inicial de Formação

DO

Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Leituras Recomendadas

(Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação)
O Encontro Inicial constitui o momento em que se apresenta a missão do Adulto no Escutismo aos potenciais Candidatos a Dirigente convidados e enviados pelos Agrupamentos, e assim propiciar as condições para um discernimento
pessoal mais consciente.
O Percurso Inicial de Formação constitui a formação básica e necessária à investidura como Dirigente do Corpo Nacional de Escutas, sendo concomitantemente uma proposta de desenvolvimento pessoal.
Neste quadro, em complemento às oportunidades e propostas de reflexão, formação e desenvolvimento pessoal que
são oferecidas, é importante que o Candidato a Dirigente alargue e aprofunde os seus conhecimentos no que se refere
ao Escutismo, ao Corpo Nacional de Escutas e à sua missão como Adulto no Escutismo.
Assim, é importante que ao Candidato a Dirigente sejam apresentadas e propostas para leitura obras clássicas do Escutismo, bem como manuais e documentos de referência do Corpo Nacional de Escutas.
Sem prejuízo das propostas concretas em cada módulo de formação ou momento formativo, incumbe ao Tutor Local
de Formação ir, à medida do desenvolvimento das fases de Discernimento e Estágio, apresentando e propondo ao
Candidato a Dirigente a totalidade ou, pelo menos, significativa parte das obras, manuais e documentos que de seguida se apresentam.

A. Encontro Inicial
•

CNE (2013), Adultos no Escutismo.

•

CNE (2013), Sistema de Formação de Adultos no Escutismo.

B. Percurso Inicial de Formação
•

BADEN-POWELL, Robert (1908), Escutismo para Rapazes.

•

BADEN-POWELL, Robert (1919), Auxiliar do Chefe Escuta.

•

BADEN-POWELL, Robert (1922), Caminho do Triunfo [para Candidatos a Dirigente a exercer no Clã].

•

CEP (1995), Escutismo: Escola de Educação (exortação pastoral).

•

CEP (2013), CNE: Caminho de Esperança (nota pastoral).

•

CNE (2009), Escutismo e Desenvolvimento Espiritual: A Perspetiva do Corpo Nacional de Escutas.

•

CNE (2010), Programa Educativo.

•

CNE (2011), Manual do Dirigente.

•

CNE (2011/2012), Documentos de Posicionamento Institucional e Pedagógico.

•

KIPLING, Rudyard (1894), O Livro da Selva [para Candidatos a Dirigente a exercer na Alcateia].
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Percurso Inicial de Formação

DO

Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Avaliação

(Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação)
A. Pressuposto
a. Enquadramento
O Sistema de Formação de Adultos no Escutismo pretende incrementar o impacto da formação nos Agrupamentos. Neste sentido, importa que o sucesso e eficácia do processo formativo nos Formandos se traduza
em bons desempenhos nas respetivas comunidades locais.
b. Tipos de Avaliação
No Encontro Inicial e no Percurso Inicial de Formação, consoante os momentos e as ocasiões, devem ser
aplicados os quatro tipos distintos, mas complementares, de avaliação existentes em ambiente de formação, a saber:
i. Avaliação de Diagnóstico
Avaliação da condição (em termos de conhecimentos, competências ou atitudes) do Formando prévia
à participação no momento formativo.
ii. Avaliação de Aprendizagem
Avaliação da retenção pelo Formando dos conteúdos transmitidos no decurso do momento formativo.
iii. Avaliação de Satisfação
Avaliação da satisfação do Formando com o momento formativo (objetivos, conteúdos, organização,
condições, etc.).
iv. Avaliação de Impacto
Avaliação do resultado (impacto) da aprendizagem dos conteúdos do momento formativo na ação
direta do Formando na respetiva Unidade.
c. Instrumentos de Avaliação
Os instrumentos de avaliação escolhidos devem, sempre que possível, aproximar os conteúdos da formação da realidade local, envolvendo o Chefe de Agrupamento ou Tutor Local no acompanhamento das várias
etapas.
A escolha dos instrumentos de avaliação incumbe, salvo as exceções definidas neste documento, ao responsável pela avaliação de cada momento do percurso formativo.

B. Encontro Inicial
a. Avaliação
i. Do Formando
Sendo um encontro cujo objetivo é o discernimento e esclarecimento, o Encontro Inicial é concluído
com sucesso mediante a frequência de todos os módulos e momentos de formação, inexistindo qualquer outra forma de avaliação do Formando.
ii. Do Momento Formativo
No Encontro Inicial deve ser realizada a avaliação de satisfação pelos Formandos.
Esta avaliação pode ser realizada através de método escrito, coloquial ou dinâmica de grupo.

b. Responsabilidade da Avaliação
A responsabilidade da avaliação incumbe ao Diretor do Encontro Inicial.
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C. Percurso Inicial de Formação
a. Iniciação à Pedagogia Escutista
Devem ser previstas formas de avaliação da aprendizagem referentes aos módulos de formação que
compõem a Iniciação à Pedagogia Escutista.
i. Avaliação
1. Do Formando
Sendo um encontro cujo objetivo principal é a aprendizagem das componentes do Método Escutista, o Formando deve ser alvo de uma avaliação da aprendizagem.
A avaliação da aprendizagem referente aos módulos de formação, tanto presencial como à distância, pode ser realizada através da realização de uma ficha de verificação de aprendizagem, de um
trabalho escrito ou de um trabalho prático.
As fichas de verificação de aprendizagem ou trabalhos podem ser referentes a um só módulo de
formação ou a diversos em simultâneo e podem ser realizados durante ou após a frequência da
Iniciação à Pedagogia Escutista.
O Tutor Local de cada Formando deve ser envolvido no acompanhamento da avaliação, caso esta
se realize através de trabalho.
Exemplos de Propostas de Trabalhos:
• Relação Educativa
Identificar os adultos que integram a Equipa de Animação; fazer uma análise de fraquezas e
forças na forma como gere a sua própria relação com os escuteiros.
• Lei e Promessa
Identificar estratégias de integração da vivência da Lei e Promessa na atividade regular da Unidade.
• Sistema de Patrulha
Caracterizar os Bandos/Patrulhas/Equipas/Tribos da Unidade, explicitando como a organização
da Unidade potência a vivência em pequeno grupo.
• Sistema de Progresso
Descrever e comentar a aplicação do Sistema de Progresso na Unidade.
• Aprender Fazendo
Ilustrar, através de um conjunto de exemplos, a aplicação dos princípios educativos ativos na
atividade da Unidade.
• Vida na Natureza
Apresentar o plano anual de atividades em campo e integração no programa da Unidade.
• Mística e Simbologia
Caracterizar a presença e integração da mística e simbologia na vida da Unidade.
2. Do Momento Formativo
Na sessão da Iniciação à Pedagogia Escutista deve ser realizada a avaliação de satisfação pelos
Formandos.
Esta avaliação pode ser realizada através de método escrito, coloquial ou dinâmica de grupo.
ii. Responsabilidade da Avaliação
A responsabilidade da avaliação incumbe ao Diretor da Iniciação à Pedagogia Escutista.
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b. Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista
O Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista assenta num exercício de avaliação de diagnóstico, realizado
com base nos Objetivos Educativos Finais do Programa Educativo, a partir do qual se define um plano de
formação pessoal desenhado para assegurar a maturidade pessoal do Candidato a Dirigente.
i. Avaliação
1. Do Formando
No Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista há lugar a:
• Avaliação de diagnóstico
Pela aplicação do diagnóstico, devidamente acompanhada pelo Tutor Local.
• Avaliação de aprendizagem
Referente aos processos formativos que o Formando eventualmente tenha frequentado ou desenvolvido no âmbito do respetivo Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista, podendo ser
realizada através da realização de acompanhamento e observação do Formando, complementada por método coloquial, sendo que o Tutor Local manifesta o resultado na validação da conclusão dos objectivos que estavam em falta aquando do diagnóstico.
• Avaliação de impacto
Avaliação do resultado do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista.
Esta avaliação deve ser realizada através de acompanhamento e observação do Formando,
complementada por método coloquial.
2. Do Processo Formativo
No final do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista deve ser realizada a avaliação de satisfação
pelos Formandos.
Esta avaliação deve ser realizada através de método coloquial.
ii. Responsabilidade da Avaliação
A responsabilidade da avaliação incumbe ao Tutor Local de Formação.

c. Maturidade Cristã
O processo formativo associado à Maturidade Cristã assenta num exercício de avaliação de diagnóstico
informal, liderado pelo Assistente de Agrupamento, em articulação com o Tutor Local de Formação.
i. Avaliação
1. Do Formando
Na Maturidade Cristã há lugar a:
• Avaliação de diagnóstico
Pela realização do diagnóstico pelo Assistente de Agrupamento, em articulação com o Tutor
Local de Formação, segundo método coloquial.
• Avaliação de aprendizagem
Referente aos módulos de formação, ou processos formativos, que o Formando eventualmente
tenha frequentado no âmbito do respetivo processo de Maturidade Cristã, podendo ser realizada através da realização de um trabalho escrito ou prático, ou através de acompanhamento e
observação do Formando, complementada por método coloquial.
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• Avaliação de impacto
Avaliação do resultado do Maturidade Cristã.
Esta avaliação deve ser realizada através de acompanhamento e observação do Formando,
complementada por método coloquial.
2. Do Processo Formativo
No final da Maturidade Cristã deve ser realizada a avaliação de satisfação pelos Formandos.
Esta avaliação deve ser realizada através de método coloquial.
ii. Responsabilidade da Avaliação
A responsabilidade da avaliação incumbe ao Assistente de Agrupamento, em articulação com o Tutor
Local de Formação.

d. Formação Geral de Pedagogia Escutista
Devem ser previstas formas de avaliação da aprendizagem referentes aos módulos de formação que compõem a Formação Geral de Pedagogia Escutista, incluindo, quando se aplique, o Módulo Marítimo.
i. Avaliação Geral
1. Do Formando
Sendo um par de sessões cujo objetivo principal é a aprendizagem participada e vivencial das
componentes do Método do Projeto, o Formando deve ser alvo de uma avaliação da aprendizagem.
A avaliação da aprendizagem referente aos conteúdos dos módulos de formação presencial pode
ser realizada através da realização de um trabalho escrito ou prático, bem como através de acompanhamento e observação do Formando, complementada por método coloquial.
Os eventuais trabalhos podem ser referentes a um só módulo de formação ou a diversos e podem
ser realizados durante ou após a frequência da Formação Geral de Pedagogia Escutista.
O Tutor Local de cada Formando deve ser envolvido no acompanhamento da avaliação, caso esta
se realize através de trabalho.
Exemplos de Propostas de Trabalhos:
Avaliar os objetivos educativos da secção em que o Formando está a estagiar, que podem ser
trabalhados ao longo de uma determinada atividade (Caçada, Aventura, Empreendimento ou
Caminhada).
O relatório é acompanhado de parecer e avaliação pelo Tutor Local.
2. Dos Momentos Formativos
Nas sessões da Formação Geral de Pedagogia Escutista deve ser realizada a avaliação de satisfação
pelos Formandos.
Esta avaliação pode ser realizada através de método escrito, coloquial ou dinâmica de grupo.
ii. Avaliação do Módulo Marítimo
1. Do Formando
Sendo um módulo cujo objetivo principal é a aprendizagem de regras e técnicas de segurança, bem
como da especificidade pedagógica das atividades em meio náutico, o Formando deve ser alvo de
uma avaliação da aprendizagem.
A avaliação da aprendizagem referente aos módulos de formação, tanto presencial como à distância, pode ser realizada através da realização de uma ficha de verificação de aprendizagem, de um
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trabalho escrito ou de um trabalho prático, bem como – no caso particular de técnicas de navegação
– através de acompanhamento e observação do Formando, complementada por método coloquial.
As fichas de verificação de aprendizagem ou trabalhos podem ser referentes a um só módulo de
formação ou a diversos em simultâneo.
O Tutor Local de cada Formando deve ser envolvido no acompanhamento da avaliação, caso esta
se realize através de trabalho.
2. Dos Momentos Formativos
Nas sessões do Módulo Marítimo da Formação Geral de Pedagogia Escutista deve ser realizada a
avaliação de satisfação pelos Formandos.
Esta avaliação pode ser realizada através de método escrito, coloquial ou dinâmica de grupo.
iii. Responsabilidade da Avaliação
A responsabilidade da avaliação incumbe ao Diretor da Formação Geral de Pedagogia Escutista, sendo a referente ao Módulo Marítimo da responsabilidade do respetivo diretor.

e. Plano de Formação Específico
O Plano de Formação Específico assenta num exercício de avaliação de diagnóstico, realizado com base no
Perfil de Competências do Dirigente referenciado na Matriz de Competências vigente no Corpo Nacional
de Escutas, a partir do qual se define um plano de formação pessoal desenhado para assegurar a posse das
competências relevantes por parte do Candidato a Dirigente.
i. Avaliação
1. Do Formando
No Plano de Formação Específico há lugar a:
• Avaliação de diagnóstico
Pela aplicação do diagnóstico, devidamente acompanhada pelo Tutor Local.
• Avaliação de aprendizagem
Referente aos módulos de formação, ou processos formativos, que o Formando eventualmente
tenha frequentado no âmbito do respetivo Plano de Formação Específico, podendo ser realizada através de acompanhamento e observação do Formando, complementada por método
coloquial, sendo que o Tutor Local manifesta o resultado na validação das competências que
estavam em falta aquando do diagnóstico.
• Avaliação de impacto
Avaliação do resultado do Plano de Formação Específico.
Esta avaliação deve ser realizada através de acompanhamento e observação do Formando,
complementada por método coloquial.
2. Do Processo Formativo
No final do Plano de Formação Específico deve ser realizada a avaliação de satisfação pelos Formandos.
Esta avaliação deve ser realizada através de método coloquial.
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ii. Responsabilidade da Avaliação
A responsabilidade da avaliação incumbe ao Tutor Local de Formação.
f. Enriquecimento
Devem ser previstas formas de avaliação da aprendizagem referentes aos módulos de formação que
compõem o Enriquecimento.

i. Avaliação
1. Do Formando
O Enriquecimento concluído com sucesso mediante a frequência de todos os módulos e momentos de formação, e envolvimento nas atividades propostas nos mesmos, inexistindo qualquer outra
forma de avaliação do Formando.
2. Dos Momentos Formativos
Sempre que possível, nos módulos de formação deve ser promovida a avaliação de satisfação pelos
Formandos.
Esta avaliação pode ser realizada através de método escrito, coloquial ou dinâmica de grupo.
ii. Responsabilidade da Avaliação
A responsabilidade da avaliação (conclusão do Enriquecimento) incumbe ao Diretor do Enriquecimento, em articulação com os Tutores Locais de Formação.
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Percurso Inicial de Formação

N

Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Normas de Formação de Adultos no Escutismo
(Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação)

ÂMBITO DE APLICAÇÃO
As presentes Normas aplicam-se à implementação do Encontro Inicial e do Percurso Inicial de Formação, conforme
previstos no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo, à luz dos Estatutos e Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas, bem como do documento Adultos no Escutismo.

ENCONTRO INICIAL
• Organização
○ Incumbência
O Encontro Inicial é promovido pela Junta Regional.
Nas regiões organizadas em Núcleos, a Junta Regional tem faculdade de delegação da promoção do
Encontro Inicial nas Juntas de Núcleo, carecendo esta delegação de ser expressa.
○ Codificação
Cada Encontro Inicial é identificado por um código alfanumérico, constituído da seguinte forma:
xx.EI.yyyy.nn
xx: código da Região
yyyy: ano de realização
nn: número de ordem anual

○ Estrutura
A estrutura do Encontro Inicial encontra-se definida no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo
e desenvolvida no Documento Orientador do Encontro Inicial, não podendo ser alterada quanto à sua
duração e conteúdos.
○ Conteúdos
Os conteúdos do Encontro Inicial encontram-se desenvolvidos no documento Conteúdos do Encontro
Inicial, de acordo com o definido no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo e no Documento
Orientador do Encontro Inicial, não podendo ser alterados.
Estes conteúdos encontram-se integrados no Catálogo Nacional de Formação Escutista, segundo módulos de formação, constituindo estes a norma programática do Encontro Inicial.
Os objetivos, conteúdos e duração dos módulos de formação do Encontro Inicial não são passíveis de
alteração casuística.
○ Direção
A direção do Encontro Inicial é assegurada por um Diretor de Formação, ou Formador, devidamente nomeado pelo órgão executivo promotor na respetiva ordem de serviço.
Ao Diretor do Encontro Inicial incumbe:
i.

Organizar o Encontro Inicial nas suas diversas vertentes

ii.

Providenciar os recursos humanos e logísticos necessários

iii.

Elaborar o Relatório e submetê-lo ao órgão executivo competente

○ Registo
Cada Encontro Inicial é registado junto do órgão executivo promotor, segundo modelo anexo, até 30 dias
antes da realização do mesmo.
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• Participantes
○ Seleção
A seleção dos participantes no Encontro Inicial compete aos Agrupamentos.
○ Admissão
A admissão dos participantes no Encontro Inicial compete ao órgão executivo promotor, com base nas
propostas submetidas pelos Agrupamentos, firmadas pelo Chefe de Agrupamento e contendo parecer
favorável do Assistente de Agrupamento.
A proposta de participação no Encontro Inicial realiza-se no modelo anexo.
○ Número
O número máximo de participantes no Encontro Inicial é de 32 participantes.
○ Certificação
A certificação da participação no Encontro Inicial é registada no respetivo relatório.
• Reporte
○ Obrigatoriedade
É obrigatória a realização de relatório de cada Encontro Inicial.
○ Prazo
O relatório do Encontro Inicial deve ser submetido ao órgão executivo promotor no prazo máximo de 30
dias decorridos sobre a realização do mesmo.
○ Modelo
O relatório do Encontro Inicial realiza-se segundo modelo anexo.

PERCURSO INICIAL DE FORMAÇÃO
• Organização
○ Incumbência
O Percurso Inicial de Formação é promovido pelo órgão executivo competente ou por outro em que
aquele expressamente delegue.
○ Desdobramento
O Percurso Inicial de Formação é organizado em ciclos bianuais, devendo as respetivas componentes
realizar-se em número suficiente de modo a assegurar um grupo de formandos máximo adequado.
○ Codificação
Cada Percurso Inicial de Formação é identificado por um código alfanumérico, constituído da seguinte
forma:
xx.PIF.yyyy.nn
xx: código da Região
yyyy: ano de realização(começo)
nn: número de ordem anual
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○ Patrono
Cada Percurso Inicial de Formação pode ainda ser identificado por um patrono.
○ Estrutura
A estrutura do Percurso Inicial de Formação encontra-se definida no Sistema de Formação de Adultos no
Escutismo e desenvolvida no Documento Orientador do Percurso Inicial de Formação, não podendo ser
alterada quanto à sua duração, componentes e conteúdos obrigatórios.
○ Direção
A direção do Percurso Inicial de Formação é assegurada por um Diretor de Formação, devidamente nomeado pelo órgão executivo promotor na respetiva ordem de serviço.
Excecionalmente, poderá a direção do Percurso Inicial de Formação ser assegurada pelo membro do
órgão executivo promotor responsável pela formação, contato que inclua pelo menos um Diretor de
Formação como seu adjunto.
Ao Diretor do Percurso Inicial de Formação incumbe:
i.

Organizar o Percurso Inicial de Formação

ii. Providenciar a organização e concretização dos diversos componentes do Percurso Inicial de Formação
iii. Nomear os responsáveis pela Iniciação à Pedagogia Escutista e pela Formação Geral de Pedagogia
Escutista
iv. Assegurar a organização dos módulos de formação obrigatórios do Enriquecimento e velar pela existência dos demais
v. Organizar os Tutores e assegurar o respetivo acompanhamento e coordenação
vi. Providenciar os recursos humanos e logísticos necessários
vii. Elaborar o relatório, congregando os relatórios parcelares, e submetê-lo ao órgão executivo competente
○ Registo
Cada Percurso Inicial de Formação é registado junto do órgão executivo promotor, segundo modelo
anexo, até 31 de outubro (ou até 30 dias decorridos após o Encontro Inicial se este se realizar depois de
1 de outubro).
○ Homologação
A homologação de cada Percurso Inicial de Formação efetua-se até 30 dias decorridos após o respetivo
registo ou a supressão de eventuais falhas processuais.

• Participantes
○ Seleção
A seleção dos participantes no Percurso Inicial de Formação compete aos Agrupamentos.
○ Admissão
A admissão dos participantes no Percurso Inicial de Formação, constituindo-se estes como Candidatos
a Dirigente, compete ao órgão executivo promotor, com base nas propostas submetidas pelos Agrupamentos, firmadas pelo Chefe de Agrupamento e cumpridas as inerentes formalidades legais e regulamentares.
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A proposta de admissão no Percurso Inicial de Formação realiza-se no modelo anexo.
○ Qualificação
A qualificação no Percurso Inicial de Formação é proposta pelo respetivo Diretor ao órgão executivo promotor, estando necessariamente o formando previamente qualificado na totalidade dos componentes
deste percurso.
A qualificação é publicada em ordem de serviço do órgão executivo promotor.
○ Certificação
A certificação da participação no Percurso Inicial de Formação é registada modularmente no registo individual de cada formando, sendo-lhes atribuído um certificado geral de conclusão do percurso.
• Tutoria
○ Nomeação
O Tutor Local de Formação de cada formando é designado pelo respetivo Chefe de Agrupamento e registado no seu registo individual.
○ Organização e Coordenação
Compete ao Diretor do Percurso Inicial de Formação, ou a quem este delegar, a organização,o acompanhamento e a coordenação do trabalho específico dos Tutores Locais de Formação.

• Componentes

Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista
○ Organização
▪ Incumbência
O Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista é definido pelo Tutor Local de Formação e pelo formando, com base em objetivos associados aos Objetivos Educativos Finais da associação.
▪ Implementação
O Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista é implementado conforme definido no documento
Ferramenta do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista, de acordo com o definido no Sistema
de Formação de Adultos no Escutismo e desenvolvido no Documento Orientador do Recrutamento
e Percurso Inicial de Formação, não podendo ser alterado, nem truncado, quanto aos objetivos em
apreço.
▪ Objetivos
Os objetivos do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista baseiam-se nos Objetivos Educativos
Finais da associação e encontram-se desenvolvidos no documento Perfil do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista, de acordo com o definido no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo e no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial de Formação, não podendo ser
alterados nem truncados.
○ Participantes
▪ Qualificação
A qualificação no Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista é da responsabilidade do Tutor Local
de Formação que a comunica ao Diretor do Percurso Inicial de Formação.
▪ Certificação
A certificação da qualificação no Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista é registada no registo
individual de cada formando.
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Iniciação à Pedagogia Escutista
○ Organização
▪ Incumbência
A Iniciação à Pedagogia Escutista é promovida pelo órgão executivo promotor do Percurso Inicial
de Formação.
▪ Estrutura
A estrutura da Iniciação à Pedagogia Escutista encontra-se definida no Sistema de Formação de
Adultos no Escutismo e desenvolvida no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial
de Formação, não podendo ser alterada quanto à sua duração e conteúdos.
▪ Conteúdos
Os conteúdos da Iniciação à Pedagogia Escutista encontram-se desenvolvidos no documento Conteúdos da Iniciação à Pedagogia Escutista, de acordo com o definido no Sistema de Formação de
Adultos no Escutismo e no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial de Formação,
não podendo ser alterados.
Estes conteúdos encontram-se integrados no Catálogo Nacional de Formação Escutista, segundo
módulos de formação, constituindo estes a norma programática da Iniciação à Pedagogia Escutista.
Os objetivos, conteúdos e duração dos módulos de formação da Iniciação à Pedagogia Escutista
não são passíveis de alteração casuística.
▪ Direção
A direção da Iniciação à Pedagogia Escutista é assegurada por um Diretor de Formação, ou Formador, escolhido pelo Diretor do Percurso Inicial de Formação, podendo ser o próprio, e devidamente
nomeado pelo órgão executivo promotor na respetiva ordem de serviço.
Ao Diretor da Iniciação à Pedagogia Escutista incumbe:
i. Organizar a Iniciação à Pedagogia Escutista nas suas diversas vertentes
ii. Providenciar os recursos humanos e logísticos necessários
iii. Proceder à avaliação dos formandos
iv. Elaborar o relatório e submetê-lo ao Diretor do Percurso Inicial de Formação
▪ Registo
Cada Iniciação à Pedagogia Escutista é registada junto do órgão executivo promotor, segundo modelo anexo, até 30 dias antes da realização do mesmo.
○ Participantes
▪ Participação
A participação na Iniciação à Pedagogia Escutista enquanto formando pressupõe o prévio registo
do respetivo Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista.
▪ Número
O número máximo de participantes na sessão da Iniciação à Pedagogia Escutista é de 24 formandos.
▪ Qualificação
A qualificação na Iniciação à Pedagogia Escutista é da responsabilidade do Diretor da Iniciação à
Pedagogia Escutista, que a comunica ao Diretor do Percurso Inicial de Formação.
▪ Certificação
A certificação da participação na Iniciação à Pedagogia Escutista é registada no registo individual
de cada formando.
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○ Reporte
▪ Obrigatoriedade
É obrigatória a realização de relatório de cada Iniciação à Pedagogia Escutista.
▪ Prazo
O relatório da Iniciação à Pedagogia Escutista deve ser submetido ao Diretor do Percurso Inicial de
Formação no prazo máximo de 30 dias decorridos sobre a realização da mesma.
▪ Modelo
O relatório da Iniciação à Pedagogia Escutista realiza-se segundo modelo anexo.

Maturidade Cristã
○ Organização
▪ Incumbência
A Maturidade Cristã é aferida e acompanhada pelo Assistente de Agrupamento, em articulação com
o Tutor Local de Formação.
▪ Implementação
A Maturidade Cristã é implementada conforme definido no documento Conteúdos da Maturidade
Cristã, de acordo com o definido no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo e desenvolvido
no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial de Formação, tendo em consideração as dinâmicas pastorais paroquial e diocesana respetivas.
○ Participantes
▪ Qualificação
A qualificação na Maturidade Cristã é da responsabilidade do Assistente de Agrupamento, em articulação com o Tutor Local de Formação que a comunica ao Diretor do Percurso Inicial de Formação.
▪ Certificação
A certificação da qualificação na Maturidade Cristã é registada no registo individual de cada formando.

Formação Geral de Pedagogia Escutista
○ Organização
▪ Incumbência
A Formação Geral de Pedagogia Escutista é promovida pelo órgão executivo promotor do Percurso
Inicial de Formação.
▪ Estrutura
A estrutura da Formação Geral de Pedagogia Escutista encontra-se definida no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo e desenvolvida no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial de Formação, não podendo ser alterada quanto à sua duração e conteúdos.
▪ Conteúdos
Os conteúdos da Formação Geral de Pedagogia Escutista encontram-se desenvolvidos no documento Conteúdos da Formação Geral de Pedagogia Escutista, de acordo com o definido no Sistema
de Formação de Adultos no Escutismo e no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso
Inicial de Formação, não podendo ser alterados.
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Estes conteúdos encontram-se integrados no Catálogo Nacional de Formação Escutista, segundo
módulos de formação, constituindo estes a norma programática da Formação Geral de Pedagogia
Escutista.
Os objetivos, conteúdos e duração dos módulos de formação da Formação Geral de Pedagogia
Escutista não são passíveis de alteração casuística.
▪ Direção
A direção da Formação Geral de Pedagogia Escutista é assegurada por um Diretor de Formação,
escolhido pelo Diretor do Percurso Inicial de Formação, podendo ser o próprio, e devidamente nomeado pelo órgão executivo promotor na respetiva ordem de serviço.
Ao Diretor da Formação Geral de Pedagogia Escutista incumbe:
i. Organizar a Formação Geral de Pedagogia Escutista nas suas diversas vertentes
ii. Providenciar os recursos humanos e logísticos necessários
iii. Proceder à avaliação dos formandos
iv. Elaborar o relatório e submetê-lo ao Diretor do Percurso Inicial de Formação
▪ Registo
Cada Formação Geral de Pedagogia Escutista é registada junto do órgão executivo promotor, segundo modelo anexo, até 30 dias antes da realização do mesmo.
○ Participantes
▪ Participação
A participação Formação Geral de Pedagogia Escutista enquanto formando pressupõe o prévio
registo do respetivo Plano de Formação Específico.
▪ Número
O número máximo de participantes nas sessões da Formação Geral de Pedagogia Escutista é de 24
formandos.
▪ Qualificação
A qualificação na Formação Geral de Pedagogia Escutista é da responsabilidade do Diretor da Formação Geral de Pedagogia Escutista, que a comunica ao Diretor do Percurso Inicial de Formação.
▪ Certificação
A certificação da participação na Formação Geral de Pedagogia Escutista é registada no registo
individual de cada formando.
○ Reporte
▪ Obrigatoriedade
É obrigatória a realização de relatório de cada Formação Geral de Pedagogia Escutista.
▪ Prazo
O relatório da Formação Geral de Pedagogia Escutista deve ser submetido ao Diretor do Percurso
Inicial de Formação no prazo máximo de 30 dias decorridos sobre a realização da mesma.
▪ Modelo
O relatório da Formação Geral de Pedagogia Escutista realiza-se segundo modelo anexo.
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Plano de Formação Específico
○ Organização
▪ Incumbência
O Plano de Formação Específico é definido pelo Tutor Local de Formação e pelo formando, com
base nas competências necessárias e associadas ao exercício da função de Dirigente.
▪ Implementação
O Plano de Formação Específico é implementado conforme definido no documento Ferramenta do
Plano de Formação Específico, de acordo com o definido no Sistema de Formação de Adultos no
Escutismo e desenvolvido no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial de Formação, não podendo ser alterado, nem truncado, quanto às competências em apreço.
▪ Competências
As competências aferidas e trabalhadas no Plano de Formação Específico baseiam-se no perfil associado e necessário ao exercício da função de Dirigente constante da Matriz de Competências da
associação e encontram-se desenvolvidas no documento Perfil de Competências de Dirigente, de
acordo com o definido no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo e no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial de Formação, não podendo ser alteradas nem truncadas.
○ Participantes
▪ Qualificação
A qualificação no Plano de Formação Específico é da responsabilidade do Tutor Local de Formação
que a comunica ao Diretor do Percurso Inicial de Formação.
▪ Certificação
A certificação da qualificação Plano de Formação Específico é registada no registo individual de
cada formando.

Enriquecimento
○ Organização
▪ Incumbência
O Enriquecimento é promovido pelo órgão executivo promotor do Percurso Inicial de Formação.
▪ Estrutura
A estrutura Enriquecimento encontra-se definida no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo
e desenvolvida no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial de Formação, não
podendo ser alterada quanto à sua duração, abordagens e conteúdos.
▪ Conteúdos
Os conteúdos do Enriquecimento encontram-se desenvolvidos no documento Conteúdos do Enriquecimento, de acordo com o definido no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo e no Documento Orientador do Recrutamento e Percurso Inicial de Formação, não podendo ser alterados.
Estes conteúdos encontram-se integrados no Catálogo Nacional de Formação Escutista, segundo
módulos de formação, constituindo estes a norma programática do Enriquecimento.
Os objetivos, conteúdos e duração dos módulos de formação do Enriquecimento não são passíveis
de alteração casuística.
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▪ Direção
A direção do Enriquecimento é assegurada por um Diretor de Formação, ou Formador, escolhido
pelo Diretor do Percurso Inicial de Formação, podendo ser o próprio, e devidamente nomeado pelo
órgão executivo promotor na respetiva ordem de serviço.
Ao Diretor do Enriquecimento incumbe:
i. Organizar o Enriquecimento nas suas diversas vertentes, assegurando a organização dos módulos de formação obrigatórios e velando pela existência dos demais
ii. Providenciar os recursos humanos e logísticos necessários
iii. Proceder à qualificação dos formandos
iv. Elaborar o relatório e submetê-lo ao Diretor do Percurso Inicial de Formação
○ Participantes
▪ Número
O número máximo de participantes nas sessões do Enriquecimento é de 24 formandos.
▪ Qualificação
A qualificação no Enriquecimento é da responsabilidade do Diretor do Enriquecimento, em articulação com os Tutores Locais de Formação, que a comunica ao Diretor do Percurso Inicial de Formação.
▪ Certificação
A certificação da participação no Enriquecimento é registada no registo individual de cada formando.
○ Reporte
▪ Obrigatoriedade
É obrigatória a realização de relatório de cada ciclo de Enriquecimento.
▪ Prazo
O relatório do Enriquecimento deve ser submetido ao Diretor do Percurso Inicial de Formação no
prazo por este definido.
▪ Modelo
O relatório do Enriquecimento realiza-se segundo modelo anexo.

• Reporte
○ Obrigatoriedade
É obrigatória a realização de um relatório final global e de um relatório intercalar, no final do ano de Discernimento, de cada Percurso Inicial de Formação.
Os relatórios do Percurso Inicial de Formação incorporam os relatórios dos diversos componentes do
Percurso Inicial de Formação.
○ Prazo
O relatório intercalar do Percurso Inicial de Formação é submetido ao órgão executivo promotor no prazo
máximo de 90 dias decorridos sobre o primeiro aniversário da homologação do percurso.
O relatório final global do Percurso Inicial de Formação é submetido ao órgão executivo promotor no
prazo máximo de 90 dias decorridos sobre o segundo aniversário da homologação do percurso.
○ Modelo
Os relatórios do Percurso Inicial de Formação realizam-se segundo modelos anexos.
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• Normas Gerais
○ Encerramento
Cada Percurso Inicial de Formação é considerado encerrado com a submissão e aprovação do respetivo
relatório final global.
○ Formandos Não-Qualificados
Os formandos que não tenham concluído o respetivo percurso no prazo, e pretendam-no fazer, são recolocados, a pedido, pelo órgão executivo competente no Percurso Inicial de Formação subsequente.
○ Cooperação
No respeito pelo princípio da subsidiariedade, estimula-se a cooperação entre os diversos Percursos Iniciais de Formação e os respetivos órgãos executivos promotores.
Esta cooperação assume especial importância no Enriquecimento, de forma a propiciar uma mais alargada oferta de oportunidades de formação.
○ Mobilidade
Os formandos, porque disso careçam ou beneficiem, podem frequentar parcialmente o respetivo Percurso Inicial de Formação em Percurso Inicial de Formação distinto daquele em que se encontrem admitidos, inclusive em diferentes circunscrições territoriais.
A frequência da Iniciação à Pedagogia Escutista em Percurso Inicial de Formação diferente daquele em
que se encontra admitido, carece de anuência prévia de ambos os Diretores de Percurso Inicial de Formação.
A frequência da Formação Geral de Pedagogia Escutista em Percurso Inicial de Formação diferente daquele em que se encontra admitido, carece de anuência prévia de ambos os Diretores de Percurso Inicial
de Formação.
A frequência de módulos do Enriquecimento em Percurso Inicial de Formação diferente daquele em que
se encontra admitido, carece de anuência prévia do respetivo Tutor Local de Formação.
○ Formação Externa
O Corpo Nacional de Escutas reconhece e valida formação externa, conforme estipulado no Sistema de
Formação de Adultos no Escutismo e de acordo com os requisitos e trâmites descritos em documento
específico.
○ Órgão Executivo Competente
O órgão executivo competente para a implementação do Percurso Inicial de Formação é a Junta Central.
○ Delegação de Competências
O órgão executivo competente tem faculdade de delegação de competências.
Toda e qualquer delegação de competências é reduzida a escrito, firmada pelos órgãos delegante e delegado, com termo certo e define que competências são passíveis de subdelegação.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
• Omissões
As omissões são resolvidas pelo órgão executivo competente.
• Revogações
As presentes Normas de Formação de Adultos no Escutismo revogam expressamente todas as normas anteriores relativas à formação inicial de Dirigentes, conducentes à respetiva investidura.
• Data de Entrada em vigor
As presentes Normas de Formação de Adultos no Escutismo entram em vigor com a sua publicação em Atos
Oficiais.
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ANEXOS
A. MODELO DE REGISTO DE ENCONTRO INICIAL
O Modelo de Registo de Encontro Inicial tem como objetivo definir os termos e conteúdos do registo de cada Encontro
Inicial que é realizado no Corpo Nacional de Escutas.
Cada Encontro Inicial é identificado por um código alfanumérico, constituído da seguinte forma:
xx.EI.yyyy.nn
xx: código da Região
yyyy: ano de realização
nn: número de ordem anual

Este registo tem lugar no Sistema Integrado de Informação Escutista e nele constam:
• O nome e NIN do Diretor do Encontro Inicial (com indicação da Ordem de Serviço em que foi nomeado)
• Os nomes e NIN dos Formadores intervenientes
• O programa e cronograma do encontro

NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de Informação Escutista, as Regiões remetem à Junta Central um ofício com a informação supramencionada.

B. MODELO DE PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INICIAL
O Modelo de Proposta de Participação no Encontro Inicial tem como objetivo definir os termos e conteúdos da proposta de acesso dos potenciais Candidatos a Dirigente à participação no Encontro Inicial.
Esta proposta é da responsabilidade do Chefe de Agrupamento, sendo por este assinada depois de obtido o parecer
favorável do Assistente de Agrupamento.
Esta proposta é efetuada no Sistema Integrado de Informação Escutista, após o órgão promotor ter registado e atribuído um código alfanumérico ao Encontro Inicial, de acordo com as normas em vigor.
Na proposta constam:
• Nome completo do potencial Candidato a Dirigente
• Identificação civil e fiscal do potencial Candidato a Dirigente
• Idade do potencial Candidato a Dirigente
• Parecer do Assistente de Agrupamento
• Assinatura do Chefe de Agrupamento
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de Inform
ção Escutista, os Agrupamentos remetem ao órgão promotor do Encontro Inicial um ofício com a informação supramencionada.
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C. MODELO DE RELATÓRIO DE ENCONTRO INICIAL
O Modelo de Relatório de Encontro Inicial tem como objetivo definir os termos e conteúdos do relatório final de cada
Encontro Inicial que é realizado no Corpo Nacional de Escutas.
De acordo com as Normas de Formação de Adultos no Escutismo (Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação) é
obrigatória a realização de relatório de cada Encontro Inicial, devendo o mesmo ser submetido ao órgão executivo
promotor no prazo máximo de 30 dias decorridos sobre a realização do mesmo.
O relatório é submetido no Sistema Integrado de Informação Escutista.

No relatório constam:

1. Identificação
• Código alfanumérico identificativo do Encontro Inicial
• Data de realização
• Local de realização

2. Equipa Formativa
• Nome e NIN do Diretor do Encontro Inicial (com indicação da Ordem de Serviço em que foi nomeado)
• Nome e NIN dos elementos da Equipa de Formação

3. Participantes
Listagem, com indicação de:
• Nome completo dos potenciais Candidatos a Dirigente
• Idade dos potenciais Candidatos a Dirigente
• Condição dos potenciais Candidatos a Dirigente (Noviços/Aspirantes)
• Agrupamento proponente dos potenciais Candidatos a Dirigente
• Nome completo e NIN dos Tutores Locais de Formação dos potenciais Candidatos a Dirigente
• Nome completo e NIN dos Chefes de Agrupamento dos potenciais Candidatos a Dirigente
4. Estrutura e dinâmica do Encontro Inicial
• Programa (com cronograma)
• Dinâmicas adotadas
• Informação adicional referente à animação do encontro

5. Qualificação e Certificação
• Registo de assiduidade dos potenciais Candidatos a Dirigente
• Registo de assiduidade dos Tutores Locais de Formação dos potenciais Candidatos a Dirigente
• Registo de assiduidade dos Chefes de Agrupamento dos potenciais Candidatos a Dirigente
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6. Avaliação
• Avaliação de satisfação dos Formandos (metodologia e resultados)
• Avaliação Equipa de Formação (metodologia e resultados)
7. Outros
Ocorrências e assuntos relevantes e não contemplados noutros pontos.
8. Avaliação Final e Validação
• Avaliação final do Diretor do Encontro Inicial
• Assinatura do Diretor do Encontro Inicial
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de Informação Escutista, os relatórios são remetidos ao órgão promotor do Encontro Inicial em formato papel.

D. MODELO DE REGISTO DE PERCURSO INICIAL DE FORMAÇÃO
O Modelo de Registo de Percurso Inicial de Formação tem como objetivo definir os termos e conteúdos do registo de
cada Percurso Inicial de Formação que é realizado no Corpo Nacional de Escutas.
Cada Percurso Inicial de Formação é identificado por um código alfanumérico, constituído da seguinte forma:
xx.EI.yyyy.nn
xx: código da Região
yyyy: ano de realização (começo)
nn: número de ordem anual

Este registo tem lugar no Sistema Integrado de Informação Escutista e nele constam:
• O nome do Diretor do Percurso Inicial de Formação (com indicação da Ordem de Serviço em que foi nomeado)
• Os nomes dos Diretores dos diversos componentes do percurso
• O programa e calendário do percurso
• O Patrono do percurso (caso tenha sido nomeado um)
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de Informação Escutista, os órgãos promotores remetem ao órgão competente um ofício com a informação supramencionada.
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E. MODELO DE PROPOSTA DE ADMISSÃO NO PERCURSO INICIAL DE FORMAÇÃO
A Modelo de Proposta de Admissão no Percurso Inicial de Formação tem como objetivo definir os termos e conteúdos
da proposta de acesso dos Candidatos a Dirigente à participação no Percurso Inicial de Formação.
Esta proposta é da responsabilidade do Chefe de Agrupamento, sendo por este assinada depois de obtido o parecer
favorável do Assistente de Agrupamento e cumpridas as inerentes formalidades legais e regulamentares.
Esta proposta é efetuada no Sistema Integrado de Informação Escutista, após o órgão promotor ter registado e atribuído um código alfanumérico ao Percurso Inicial de Formação, de acordo com as normas em vigor.
Na proposta constam:
• Nome completo e NIN do Candidato a Dirigente
• Condição do Candidato a Dirigente (Noviço/Aspirante)
• Nome completo e NIN do Tutor Local de Formação do Candidato a Dirigente
• Indicação da Unidade cuja Equipa de Animação integra
• Parecer do Assistente de Agrupamento
• Assinatura do Chefe de Agrupamento
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de Informação Escutista, os Agrupamentos remetem ao órgão promotor do Percurso Inicial de Formação um ofício com a informação supramencionada

F. MODELOS DE RELATÓRIOS DO PERCURSO INICIAL DE FORMAÇÃO
F.1 MODELO DE RELATÓRIO DE INICIAÇÃO À PEDAGOGIA ESCUTISTA
O Modelo de Relatório de Iniciação à Pedagogia Escutista tem como objetivo definir os termos e conteúdos do
relatório final de cada Iniciação à Pedagogia Escutista que é realizada no Corpo Nacional de Escutas.
De acordo com as Normas de Formação de Adultos no Escutismo (Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação) é obrigatória a realização de relatório de cada Iniciação à Pedagogia Escutista, devendo o mesmo ser submetido ao Diretor do Percurso Inicial de Formação no prazo máximo de 30 dias decorridos sobre a realização
da mesma.
O relatório é submetido no Sistema Integrado de Informação Escutista.
No relatório constam:
1. Identificação
• Código alfanumérico identificativo do Percurso Inicial de Formação
• Data de realização
• Local de realização

2. Equipa Formativa
• Nome e NIN do Diretor da Iniciação à Pedagogia Escutista (com indicação da Ordem de Serviço em que
foi nomeado)
• Nome e NIN dos elementos da Equipa de Formação
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3. Participantes
Listagem, com indicação de: data de realização
• Nome completo e NIN dos Formandos
4. Estrutura e dinâmica da Iniciação à Pedagogia Escutista
• Programa (com cronograma)
• Dinâmicas adotadas
• Informação adicional referente à animação do encontro
5. Qualificação e Certificação
• Registo de assiduidade e participação dos formandos (por módulo de formação, presencial ou à distância)
• Registo da avaliação global final dos Formandos (qualificados/não-qualificados, com indicação dos motivos de não-qualificação e da possibilidade, ou não, de qualificação futura e respetivo prazo de validade)
6. Avaliação
• Avaliação das Aprendizagens dos Formandos (metodologias e resultados, por módulos de formação)
• Avaliação de satisfação dos Formandos (metodologia e resultados)
• Avaliação da Equipa de Formação (metodologia e resultados)
7. Outros
Ocorrências e assuntos relevantes e não contemplados noutros pontos.
8. Avaliação Final e Validação
• Avaliação final do Diretor da Iniciação à Pedagogia Escutista
• Assinatura do Diretor da Iniciação à Pedagogia Escutista
Sempre que se registe a participação de Formando de Percurso Inicial de Formação distinto, a respetiva qualificação é comunicada ao Diretor do respetivo Percurso Inicial de Formação.
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de
Informação Escutista, os relatórios são remetidos ao Diretor do Percurso Inicial de Formação em formato papel.
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F.2 MODELO DE RELATÓRIO INTERCALAR DE PERCURSO INICIAL DE FORMAÇÃO
O Modelo de Relatório Intercalar de Percurso Inicial de Formação tem como objetivo definir os termos e conteúdos do relatório intercalar de cada Percurso Inicial de Formação que é realizado no Corpo Nacional de Escutas.
De acordo com as Normas de Formação de Adultos no Escutismo (Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação) é obrigatória a realização de relatório referente ao período de Discernimento, devendo o mesmo ser
submetido ao órgão promotor, pelo Diretor do Percurso Inicial de Formação no prazo máximo de 90 dias decorridos sobre o primeiro aniversário da homologação do percurso.
O relatório é submetido no Sistema Integrado de Informação Escutista.
No relatório constam:
1. Identificação
• Código alfanumérico identificativo do Percurso Inicial de Formação
• Data de início do percurso
2. Equipa Formativa
• Nome e NIN do Diretor do Percurso Inicial de Formação (com indicação da Ordem de Serviço em que foi
nomeado)
• Nome e NIN dos diretores das diversas componentes do Percurso Inicial de Formação (quando aplicável)
3. Componentes do Discernimento
• Cronograma
• Relatório da Iniciação à Pedagogia Escutista (segundo modelo supra)
• Relatório do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista (análise quantitativa – estatística de participação
– e qualitativa sobre a implementação e desenvolvimento desta proposta formativa, incluindo estatísticas
de conclusão)
• Relatório da Maturidade Cristã (reflexão)
4. Avaliação
• Avaliação das aprendizagens dos Formandos (síntese e reflexão)
• Avaliação de satisfação dos Formandos (síntese e reflexão)
• Avaliação das Equipas de Formação (síntese e reflexão)
5. Outros
Ocorrências e assuntos relevantes e não contemplados noutros pontos.
6. Avaliação Intercalar
• Avaliação intercalar do Diretor do Percurso Inicial de Formação
• Assinatura do Diretor do Percurso Inicial de Formação
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de
Informação Escutista, o relatório é remetido ao órgão promotor do Percurso Inicial de Formação em formato papel.
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F.3 MODELO DE RELATÓRIO DE FORMAÇÃO GERAL DE PEDAGOGIA ESCUTISTA
O Modelo de Relatório de Formação Geral de Pedagogia Escutista tem como objetivo definir os termos e conteúdos do relatório final de cada Formação Geral de Pedagogia Escutista que é realizada no Corpo Nacional
de Escutas.
De acordo com as Normas de Formação de Adultos no Escutismo (Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação) é obrigatória a realização de relatório de cada Formação Geral de Pedagogia Escutista, devendo o mesmo
ser submetido ao Diretor do Percurso Inicial de Formação no prazo máximo de 30 dias decorridos sobre a realização da mesma.
O relatório é submetido no Sistema Integrado de Informação Escutista.
No relatório constam:
1.Identificação
• Código alfanumérico identificativo do Percurso Inicial de Formação
• Data de realização
• Local de realização
2. Equipa Formativa
• Nome e NIN do Diretor da Formação Geral de Pedagogia Escutista (com indicação da Ordem de Serviço
em que foi nomeado)
• Nome e NIN dos elementos da Equipa de Formação
3. Participantes
Listagem, com indicação de:
• Nome completo e NIN dos Formandos
4. Estrutura e dinâmica da Formação Geral de Pedagogia Escutista
• Programa (com cronograma)
• Dinâmicas adotadas
• Informação adicional referente à animação do encontro
5. Qualificação e Certificação
• Registo de assiduidade e participação dos formandos (por módulo de formação, presencial ou à distância)
• Registo da avaliação global final dos Formandos (qualificados/não-qualificados, com indicação dos motivos de não-qualificação e da possibilidade, ou não, de qualificação futura e respetivo prazo de validade)
6. Avaliação
• Avaliação das Aprendizagens dos Formandos (metodologias e resultados, por módulos de formação)
• Avaliação de satisfação dos Formandos (metodologia e resultados)
• Avaliação da Equipa de Formação (metodologia e resultados)
7. Outros
Ocorrências e assuntos relevantes e não contemplados noutros pontos.
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8. Avaliação Final e Validação
• Avaliação final do Diretor da Formação Geral de Pedagogia Escutista
• Assinatura do Diretor da Formação Geral de Pedagogia Escutista
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de
Informação Escutista, os relatórios são remetidos ao Diretor do Percurso Inicial de Formação em formato papel.

F.4 MODELO DE RELATÓRIO DE FORMAÇÃO DO MÓDULO MARÍTIMO DE FORMAÇÃO GERAL DE
PEDAGOGIA ESCUTISTA
O Modelo de Relatório do Módulo Marítimo de Formação Geral de Pedagogia Escutista tem como objetivo
definir os termos e conteúdos do relatório final de cada Módulo Marítimo de Formação Geral de Pedagogia
Escutista que é realizado no Corpo Nacional de Escutas.
De acordo com as Normas de Formação de Adultos no Escutismo (Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação) é obrigatória a realização de relatório de Módulo Marítimo de Formação Geral de Pedagogia Escutista,
devendo o mesmo ser submetido ao Diretor do Percurso Inicial de Formação no prazo máximo de 30 dias decorridos sobre a realização do respectivo último momento presencial.
O relatório é submetido no Sistema Integrado de Informação Escutista.
No relatório constam:
1. Identificação
• Código alfanumérico identificativo do Percurso Inicial de Formação
• Data de realização
• Local de realização
2. Equipa Formativa
• Nome e NIN do Diretor do Módulo Marítimo de Formação Geral de Pedagogia Escutista (com indicação
da Ordem de Serviço em que foi nomeado)
• Nome e NIN dos elementos da Equipa de Formação
3. Participantes
Listagem, com indicação de:
• Nome completo e NIN dos Formandos
4. Estrutura e dinâmica do Módulo Marítimo de Formação Geral de Pedagogia Escutista
• Programa (com cronograma)
• Dinâmicas adotadas
• Informação adicional referente à animação do encontro
5. Qualificação e Certificação
• Registo de assiduidade e participação dos formandos (por módulo de formação, presencial ou à distância)
• Registo da avaliação global final dos Formandos (qualificados/não-qualificados, com indicação dos motivos de não-qualificação e da possibilidade ou não de qualificação futura e respetivo prazo de validade)
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6. Avaliação
• Avaliação das Aprendizagens dos Formandos (metodologias e resultados, por módulos de formação)
• Avaliação de satisfação dos Formandos (metodologia e resultados)
• Avaliação da Equipa de Formação (metodologia e resultados)
7. Outros
Ocorrências e assuntos relevantes e não contemplados noutros pontos.
8. Avaliação Final e Validação
• Avaliação final do Diretor do Módulo Marítimo de Formação Geral de Pedagogia Escutista
• Assinatura do Diretor do Módulo Marítimo de Formação Geral de Pedagogia Escutista
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de
Informação Escutista, os relatórios são remetidos aos Diretores dos Percursos Iniciais de Formação dos Formandos em formato papel.

F.5 MODELO DE RELATÓRIO DE ENRIQUECIMENTO
O Modelo de Relatório do Enriquecimento tem como objetivo definir os termos e conteúdos do relatório final
de cada Enriquecimento que é realizad0 no Corpo Nacional de Escutas.
De acordo com as Normas de Formação de Adultos no Escutismo (Encontro Inicial e Percurso Inicial de Formação) é obrigatória a realização de relatório do Enriquecimento, devendo o mesmo ser submetido ao Diretor do
Percurso Inicial de Formação no prazo por este definido.
O relatório é submetido no Sistema Integrado de Informação Escutista.
No relatório constam:
1.Identificação
• Código alfanumérico identificativo do Percurso Inicial de Formação
• Período de realização
2. Equipa Formativa
• Nome e NIN do Diretor do Enriquecimento (com indicação da Ordem de Serviço em que foi nomeado)
• Nome e NIN dos elementos da Equipa de Formação
3. Participantes
Listagem, com indicação de:
• Nome completo e NIN dos Formandos (por módulo de formação obrigatório)
4. Estrutura e dinâmica do Enriquecimento
Programa (com cronograma).
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5. Qualificação e Certificação
• Registo de assiduidade e participação dos formandos (por módulo de formação obrigatório)
• Registo de assiduidade e participação dos formandos (por módulo de formação facultativo, organizado
ou não neste âmbito)
• Registo da avaliação global final dos Formandos (qualificados/não-qualificados, com indicação dos motivos de não-qualificação e da possibilidade, ou não, de qualificação futura e respetivo prazo de validade)
6. Avaliação
• Avaliação de satisfação dos Formandos (metodologia e resultados)
• Avaliação da Equipa de Formação (metodologia e resultados)
7. Outros
Ocorrências e assuntos relevantes e não contemplados noutros pontos.
8. Avaliação Final e Validação
• Avaliação final do Diretor do Enriquecimento
• Assinatura do Diretor do Enriquecimento
Sempre que se registe a participação de Formando de Percurso Inicial de Formação distinto, a respetiva qualificação é comunicada ao Diretor do respetivo Percurso Inicial de Formação.
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de
Informação Escutista, o relatório é remetido ao Diretor do Percurso Inicial de Formação em formato papel.

F.6 MODELO DE RELATÓRIO FINAL DE PERCURSO INICIAL DE FORMAÇÃO
O Modelo de Relatório Final de Percurso Inicial de Formação tem como objetivo definir os termos e conteúdos
do relatório final e global de cada Percurso Inicial de Formação que é realizado no Corpo Nacional de Escutas.
De acordo com as Normas de Formação de Adultos no Escutismo (Percurso Inicial de Formação) é obrigatória
a realização de relatório final, devendo o mesmo ser submetido ao órgão promotor, pelo Diretor do Percurso
Inicial de Formação no prazo máximo de 90 dias decorridos sobre o segundo aniversário da homologação do
percurso.
O relatório é submetido no Sistema Integrado de Informação Escutista.
No relatório constam:
1.Identificação
• Código alfanumérico identificativo do Percurso Inicial de Formação
• Data de realização percurso (início e fim)
2. Equipa Formativa
• Nome e NIN do Diretor do Percurso Inicial de Formação (com indicação da Ordem de Serviço em que foi
nomeado)
• Nome e NIN dos elementos dos diretores das diversas componentes do Percurso Inicial de Formação
(quando aplicável)
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3. Componentes do Percurso Inicial de Formação
• Cronograma
• Aditamento ao Relatório da fase do Discernimento (havendo necessidade, no caso de factos novos referentes às componentes daquela fase do percurso)
• Relatório da Formação Geral de Pedagogia Escutista (segundo modelo supra)
• Relatório do Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista (análise quantitativa – estatística de participação
– e qualitativa sobre a implementação e desenvolvimento desta proposta formativa, incluindo estatísticas
de conclusão)
• Relatório do Enriquecimento (segundo modelo supra)
• Reporte da qualificação de Formandos no Módulo Marítimo de Formação Geral de Pedagogia Escutista
(quando aplicável)

4. Qualificação e Certificação
• Registo da avaliação global final dos Formandos (qualificados/não-qualificados, com indicação dos motivos de não-qualificação e da possibilidade, ou não, de qualificação futura e respetivo prazo de validade)

5.Avaliação
• Avaliação das aprendizagens dos Formandos (síntese e reflexão)
• Avaliação de satisfação dos Formandos (síntese e reflexão)
• Avaliação da Equipa de Formação (síntese e reflexão)

6.Outros
Ocorrências e assuntos relevantes e não contemplados noutros pontos.

7.Avaliação Final e Validação
• Avaliação Final do Diretor do Percurso Inicial de Formação
• Assinatura do Diretor do Percurso Inicial de Formação
NOTA
Em período de transição e enquanto não estiver plenamente operacional o Módulo de Gestão da Formação do Sistema Integrado de
Informação Escutista, o relatório é remetido ao órgão promotor do Percurso Inicial de Formação em formato papel.
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B. Recrutamento
1. Encontro Inicial
s C Encontro Inicial
s C Encontro Inicial (Chefes de Agrupamento)
s C Encontro Inicial (Tutores Locais de Formação)

C

Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Encontro Inicial
Encontro Inicial
O Encontro Inicial consiste numa sessão presencial, com a duração de um dia, a qual tem por finalidade apresentar a
missão do Adulto no Escutismo aos potenciais Candidatos a Dirigente convidados e enviados pelos Agrupamentos, e
assim propiciar as condições para um discernimento pessoal mais consciente.
Este momento é de frequência obrigatória e, necessariamente, prévio ao Percurso Inicial de Formação, e – portanto – ao
início de funções na Equipa de Animação de uma Unidade.

Estrutura
Este encontro deve contemplar os seguintes tempos:
• Apresentações e dinâmicas associadas aos conteúdos infra;
• Tempo para apresentação de testemunhos de Dirigentes de referência e, eventualmente, de Candidatos a Dirigente (em fase mais adiantada);
• Tempo de convívio ou dinâmicas, com possibilidade de conversas (pessoais ou não) com Formadores.
Em paralelo, e segundo conveniência regional, pode realizar-se um encontro com os Chefes de Agrupamento e ainda
a formação e/ou coordenação dos Tutores Locais de Formação, com vista a enquadrar e organizar o Percurso Inicial de
Formação.

Conteúdos
Esta sessão de formação presencial, para além de apresentar o sistema de formação do CNE, com especial ênfase para
o Percurso Inicial de Formação, tem como principais conteúdos os seguintes módulos:
•
•
•
•

O Movimento Escutista e o CNE;
CNE – Movimento da Igreja;
A Missão do Escutismo;
O Adulto no Escutismo.

Na tabela seguinte listam-se os módulos de formação constituintes do Encontro Inicial, de uma hora cada (exceto a
referente ao Sistema de Formação que será de duas horas), bem como os respetivos conteúdos.

ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS
Percursos de formação
• Percurso Inicial de Formação
• Percurso Pessoal de Formação
Contínua

Encontro Inicial

Sistema de Formação

Oferta de formação
• Áreas formativas
• Sistema de créditos
• Reconhecimento da formação
Intervenientes na formação
• Formandos
• Agentes formativos
• Agentes de gestão
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O Movimento Escutista e o CNE

O Escutismo, no Mundo e em
Portugal
• Origens
• Implantação internacional
• Características
• Movimento de juventude
• Movimento de educação não-formal
O Corpo Nacional de Escutas
• História
• Presença
• Implantação territorial
A inserção eclesial do CNE

CNE – Movimento da Igreja

Missão apostólica do CNE
O Dirigente, Educador Católico
A Missão

A Missão do Escutismo

Finalidades Educativas
Áreas de Desenvolvimento Pessoal

O Adulto no Escutismo

O papel do Adulto
• Adulto-educador
• Testemunho
• Facilitador do desenvolvimento
das crianças e jovens
• Garante da segurança

Vivência
A organização e dinâmica do encontro deve revestir-se de um ambiente acolhedor, com uma comunicação clara e
assertiva, podendo igualmente existir propostas de reflexão e atividade que façam recurso ao jogo escutista.

Formação à Distância
Eventuais propostas adicionais de formação à distância são de iniciativa regional.

Animação da Fé
A animação da Fé do Encontro Inicial deve ser estruturada de forma a ser ela própria vivencial e formativa, podendo associar-se, a título de exemplo, ao tempo litúrgico ou a vivências temáticas das Igrejas Particulares ou da Igreja Universal.

Avaliação
Dado este ser um encontro substancialmente informativo e capacitador para uma mais esclarecida opção de adesão
de adultos ao Escutismo, não se encontram previstas formas de avaliação da aprendizagem. Contudo, nada obsta e
até é adequado que possa haver outras modalidades de avaliação, nomeadamente avaliação da satisfação dos participantes.
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C

Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Encontro Inicial
(Chefes de Agrupamento)
Encontro de Chefes de Agrupamento
No âmbito do Encontro Inicial para os possíveis Candidatos a Dirigente realiza-se, simultaneamente, um Encontro, de
carácter obrigatório, para os respetivos Chefes de Agrupamento.
Na tabela seguinte descrevem-se os módulos de formação constituintes do Encontro de Chefes de Agrupamento, de
duas horas cada, designadamente os respetivos conteúdos.

ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS
Percursos de formação
• Percurso Inicial de Formação
• Percurso Pessoal de Formação
Contínua

Sistema de Formação

Oferta de formação
• Áreas formativas
• Sistema de créditos
• Reconhecimento da formação
Intervenientes na formação
• Formandos
• Agentes formativos
• Agentes de gestão

Encontro Inicial
(Chefes de Agrupamento)

Recrutamento de Adultos
Nomeação e formação de Tutores
Locais
Discernimento e Estágio
Equipa de Animação
O Papel do Chefe de Agrupamento

numa

Nomeação e formação de Candidatos
a Dirigente
Formação contínua de Dirigentes
Avaliação e diagnóstico
Autodiagnóstico e formação

Complementarmente a estes dois módulos de formação existirá uma sessão de quatro horas destinada à aprendizagem, conjugação e coordenação de aspetos práticos da implementação do Percurso Inicial de Formação, a ser organizada e dinamizada segundo conveniência regional.
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C

Percurso Inicial de Formação
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Encontro Inicial

(Tutores Locais de Formação)
Encontro de Tutores Locais de Formação
No âmbito do Encontro Inicial para os possíveis Candidatos a Dirigente realiza-se, simultaneamente, um Encontro, de
carácter obrigatório, para os respetivos Tutores Locais de Formação.
Na tabela seguinte descrevem-se os módulos de formação constituintes da Sessão do Encontro de Tutores Locais de
Formação, de duas horas cada, designadamente os respetivos conteúdos.
ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS
Percursos de formação
• Percurso Inicial de Formação
• Percurso Pessoal de Formação
Contínua

Sistema de Formação

Oferta de formação
• Áreas formativas
• Sistema de créditos
• Reconhecimento da formação
Intervenientes na formação
• Formandos
• Agentes formativos
• Agentes de gestão

Encontro Inicial

Tutores Locais de Formação

(Tutores Locais de Formação)

O Papel do Tutor Local de Formação

Atribuições do Tutor Local de Formação
• Apoiar no diagnóstico.
• Ajudar a selecionar oportunidades formativas.
• Esclarecer dúvidas.
• Apoiar a integração na Equipa de
Animação.
• Avaliação no Discernimento e
Estágio, e respetivo feedback.
• Reportar ao Chefe de Agrupamento
• Fazer a ponte com a Junta Regional
• Partilhar com outros tutores
• Gerir registos no SIIE
• Propor conclusão do Percurso Inicial de Formação

Complementarmente a estes dois módulos de formação existirá uma sessão de quatro horas destinada à aprendizagem, conjugação e coordenação de aspetos práticos da implementação do Percurso Inicial de Formação, a ser organizada e dinamizada segundo conveniência regional.
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C. Percurso Inicial de Formação
1. Discernimento
1.1. Iniciação à Pedagogia Escutista
s C Iniciação à Pedagogia Escutista
1.2. Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista
s P Desenvolvimento Pessoal Escutista
1.3.Maturidade Cristã
s C Maturidade Cristã
2. Estágio
2.1.Formação Geral de Pedagogia Escutista
s C Formação Geral de Pedagogia Escutista
s C Formação Geral de Pedagogia Escutista - Módulo Marítimo
2.2. Plano de Formação Específico
s P Competências de Dirigente
2.3. Enriquecimento
s C Enriquecimento

C

Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Iniciação à Pedagogia Escutista
Iniciação à Pedagogia Escutista
A Iniciação à Pedagogia Escutista consiste numa sessão de formação presencial, com a duração de um fim de semana,
a qual tem como finalidade facultar um conhecimento genérico e ferramentas básicas em termos de pedagogia escutista, capacitando o Candidato a Dirigente a dar os primeiros passos no exercício de funções de animação no quadro
de uma Equipa de Animação de uma Unidade.

Conteúdos
Esta sessão de formação presencial tem como principais conteúdos as seguintes áreas:
• Método Escutista;
• Organização da Unidade.
Na tabela seguinte listam-se os módulos de formação constituintes da Iniciação à Pedagogia Escutista, de duas horas
cada, bem como os respetivos conteúdos.
ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS
Lei e Promessa
Mística e Simbologia

As sete maravilhas do
Método Escutista

Sistema de Patrulhas
Vida na Natureza
Aprender Fazendo
Sistema de Progresso
Relação Educativa
Imaginário e imaginários
Mística do CNE

Mística e Simbologia

Patronos, Modelos de Vida e Grandes
Figuras
Símbolos

Método Escutista
Adesão
Compromisso pessoal

Sistema de Progresso

Etapas de progresso: objetivos educativos e trilhos
Diagnóstico
Negociação e oportunidades educativas
Avaliação e reconhecimento
Desafio e Partida
Perfil do Adulto
Relação Adulto/Jovem

Relação Educativa

Estilos de animação
Envolvimento nas atividades
Animador da Fé
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Composição da Equipa de Animação

Gestão

Papéis e funcionamento da Equipa de
Equipa de Animação e a organização Animação
da Unidade
O papel da Equipa de Animação e do
Conselho de Guias
A Equipa de Animação no Agrupamento

Vivência
Dado esta sessão presencial ser vivida em Sistema de Patrulhas, é suposto que ao longo da mesma, seja por tarefas,
seja por reflexão sobre as mesmas, os Candidatos a Dirigente vão apreendendo conteúdos referentes ao mesmo,
como sejam o papel do Guia, os cargos e funções, o papel do Conselho de Guias, o canto de Patrulha, rituais e tradições, entre outros.
Formação à Distância
Esta sessão de formação deve ser complementada por momentos de formação à distância obrigatórios e facultativos
(de iniciativa regional).
A formação à distância obrigatória tem como principais conteúdos os seguintes:
• Enquadramento do Escutismo;
• Método Escutista.
Na tabela seguinte listam-se os módulos de formação à distância obrigatórios constituintes da Iniciação à Pedagogia
Escutista, bem como os respetivos conteúdos.
ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS
Baden-Powell

História do Escutismo

Fundação do Escutismo
Expansão do Escutismo
Escutismo Católico
O Escutismo no Mundo
Organização Mundial do Movimento
Escutista

Enquadramento do Escutismo

Dimensão Internacional do

Conferência Internacional Católica
do Escutismo

Escutismo

Comunidade Escutista Lusófona
Fraternidade mundial e vertente pedagógica da dimensão internacional
do Escutismo
Atividades internacionais
Organização territorial do CNE

Organização do CNE

Níveis orgânicos do CNE:
• Local
• Regional
• Nacional
Organização local do CNE
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Método Escutista

Especificidades pedagógicas do Escutismo Marítimo
Escutismo Marítimo

Imaginário marítimo e terminologias
O Sistema de Progresso

Eventuais propostas adicionais de formação à distância são de iniciativa regional.

Animação da Fé
A animação da Fé da sessão de formação deve ser estruturada de forma a ser ela própria vivencial e formativa, podendo 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 Iniciação à Pedagogia Escutista.

Iniciação à Pedagogia Escutista 3/3
Corpo Nacional de Escutas

Percurso Inicial de Formação

P

Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Desenvolvimento Pessoal Escutista
Conceito
O presente Perfil de Desenvolvimento Pessoal Escutista, baseado nos Objetivos Educativos Finais (OEF) do Programa
Educativo, consiste no conjunto de características que se consideram dever definir um Dirigente do Corpo Nacional
de Escutas segundo as seis áreas de desenvolvimento pessoal que o Corpo Nacional de Escutas considera – físico,
afetivo, carácter, emocional, intelectual e social.
Objetivos Educativos Finais
Em seguida, encontra a listagem dos Objetivos Educativos Finais do Programa Educativo do Corpo Nacional de Escutas, segundo as áreas de desenvolvimento pessoal.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO

FUNDAMENTAÇÃO

• Desenvolvo pelo menos uma atividade física de forma a manter a agilidade e destreza adequadas à minha idade, capacidade e limitações.
• Conheço e aceito o meu corpo com naturalidade tendo em
conta o processo de envelhecimento a que o mesmo está sujeito e de acordo com a minha idade.
• Conheço as diferenças fisiológicas do corpo masculino e feminino e adequo o esforço requerido de acordo com a minha
idade.

• A atividade física é um meio eficaz de promover a saúde

• Cultivo um estilo de vida saudável e equilibrado (alimentação,
atividade física e repouso) adequado à minha idade.
• Aceito a minha aparência física e procuro valorizá-la de acordo com os padrões de saúde e higiene adequados.
• Identifico e evito os comportamentos de risco relacionados
com os hábitos alimentares, atividade física e/ou o consumo
de substâncias.

•

DESENVOLVIMENTO AFETIVO

FUNDAMENTAÇÃO

• Valorizo e demonstro sensibilidade nas minhas relações familiares e afetivas de acordo com a opção de vida assumida (ou
de acordo com a minha opção de vida).
• Desenvolvo e aplico as minhas capacidades e sensibilidade
estéticas (reajo, expresso a minha opinião/afeto perante uma
obra de arte, literatura, entre outros).

• Procura equilibrar-se a identificação dos vários afetos, presentes em qualquer indivíduo e organiza as respetivas prioridades.
• Tem um locus crítico interno.
• Por uma sensibilidade estética própria entende-se a capacidade de reagir emocionalmente perante uma obra de arte,
erudita ou popular, seja plástica, escrita ou de outros media,
independente da (in)formação que intelectualmente lhe permita, melhor ou pior, descodificar os respetivos significados.
• Esta dimensão vai para a vivência da sexualidade, conforme
os princípios e valores que nos são próprios enquanto CNE.
Assim sendo, a sexualidade e os afetos aparecem indissociáveis como expressão maior de um Amor pelo outro e por si
próprio.
• A utilização “inteligente” das emoções como fonte de criatividade e de compreensão do mundo, bem como ferramenta privilegiada de relação com os outros, exige uma correta
compreensão do “que nos vai na alma”, bem como um treino
permanente da exteriorização de emoções positivas e da canalização das negativas para objetivos positivos. Esta matéria
radica nas investigações e descobertas na área da chamada

• Vivencio a minha sexualidade como expressão responsável
de amor aceitando a complementaridade Homem/Mulher.

• Sou capaz de identificar, compreender e expressar emoções
tendo em conta o contexto em que me encontro e os sentimentos dos outros.

•

•

•
•

quando adaptada ao indivíduo. É importante considerar a
idade, resistência, força muscular, atividade profissional.
É importante para o equilíbrio da pessoa aceitar o seu corpo.
O aceitar implica ter consciência do processo de envelhecimento (diferentes fases, principais características).
Os homens e mulheres são diferentes fisicamente o que
significa que a realização da mesma atividade exige esforço
diferente; existem necessidades e atitudes diferentes no quotidiano.
Uma sociedade de hábitos saudáveis é constituída por indivíduos que colaboram na saúde pública de forma ativa.
Ter cuidado com o aspeto físico não sendo escravo do mesmo. Conhecer os principais riscos para a saúde.
Conhecer as consequências de comportamentos de risco
para a saúde humana (doenças cardiovasculares, consumo
excessivo de álcool, etc.).
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• Reconheço e aceito as características da minha personalidade
e procuro manter o meu equilíbrio emocional.

• Valorizo as minhas capacidades, mantendo uma atitude positiva perante a vida e superando os meus defeitos e limitações.

• “inteligência emocional”, representando, de facto, uma ferramenta fundamental, não só para o equilíbrio das emoções e
do relacionamento humano, como, por essa via, influenciando decisivamente o desempenho nas outras áreas do desenvolvimento pessoal, mormente nas áreas do intelecto e do
desempenho social e profissional.
• Uma baixa autoestima afeta profundamente a vida afetiva
bem como a capacidade de relacionamento com os outros.
A identificação realista das características da personalidade
que fazem o indivíduo sentir-se confortável consigo mesmo
e das que o fazem sentir-se menos bem são o ponto de partida desta área. Aqui, como em todas as áreas de desenvolvimento, exige-se a compreensão do papel ativo que o próprio
indivíduo desempenha também no desenvolvimento da sua
personalidade e na sua aceitação.
• Deve ser cultivada uma atitude de aperfeiçoamento permanente no que diz respeito às capacidades. Esta aceitação
(que não resignação) deve ser o ponto de partida para uma
atitude de busca de valorização pessoal e procura garantir
uma postura serena mais positiva perante a vida.

DESENVOLVIMENTO DO CARÁCTER

FUNDAMENTAÇÃO

• Possuo e aplico (vivo) de acordo com o quadro de valores que
escolhi de forma consciente.

• O desenvolvimento e afirmação do carácter dependem de um
quadro de valores e referências sólidas que cada um deve possuir e lhe servirão de base para as opções de vida e que se enquadram nos valores humanos e cristãos propostos pelo CNE.
• A autonomia pessoal significa ser capaz de olhar o mundo
criticamente, decidindo por si próprio, mantendo o discernimento e a perspetiva de modo a se poder “pensar pela própria cabeça”.
• É importante a consciência de que cada um é agente do seu
próprio desenvolvimento. Não obstante os fatores de ordem
externa que não se dominam (mas se devem enfrentar), há
sempre espaço para progredir, para evoluir. Em grande medida, esta evolução depende do esforço individual.
• Os valores que movem o indivíduo e desenvolvem o seu
carácter afirmam-se no dia-a-dia, nas suas ações, nos gestos concretos, que têm de ser conscientes e consequentes.
A integração social e profissional levam o indivíduo a agir,
participando ativamente no desenvolvimento do meio em
que se integra. É um ato de responsabilidade o saber gerir
o seu tempo entre os diversos interesses e opções de vida,
segundo critérios e prioridades conscientes assumidas.
• A responsabilidade requer ainda perseverança, capacidade
de persistir e lutar pelos valores em que acredita, apesar das
contrariedades e dificuldades. Requer também moderação
nas apreciações e humildade nos sucessos.
• A responsabilidade é demonstrada em quaisquer situações,
independentemente das consequências das atitudes. Assumir
as próprias opções (sem que isso implique um apego “cego” às
mesmas) e os seus compromissos é sinal de uma maturidade
que reforça a confiança de que se pode ser merecedor.

• Sou capaz de formular, construir e assumir as minhas opções
com discernimento.

• Coloco-me a mim próprio objetivos de progressão pessoal e
responsabilizo-me pelo seu cumprimento.

• Assumo as minhas responsabilidades nos projetos que enceto, demonstrando empenho e proatividade no agir e estabelecendo prioridades.

• Demonstro perseverança nos momentos de dificuldade e
procuro ultrapassá-los com otimismo.

• Sou consequente com as opções que tomo e assumo a responsabilidade pelos meus atos.
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• Sou consistente e convicto na defesa das minhas ideias, mantendo uma mente aberta e tolerante.

• Dou testemunho e ajo de forma coerente com o meu sistema
de valores.

•

• A defesa clara e sustentada dos próprios valores e convicções é sinal claro da solidez das opções e de um quadro
moral com o qual se optou por viver. Importa, no entanto,
manter a consciência de que esse quadro está em permanente aperfeiçoamento e que, por outro lado, cada uma das pessoas com que nos relacionamos tem o seu próprio quadro
de referência. O exercício da tolerância e abertura de espírito
revela-se assim como primordial, não só por uma questão de
respeito pelo outro, mas também porque permitirá enriquecer a nossa própria vivência.
• A coerência é uma prova fundamental de carácter. Começando por ser demonstrada na defesa dos valores e convicções,
importa que seja depois expressa no dia-a-dia, dando testemunho de vida nas opções que se tomam, nos projetos que
realizam, na forma como se estabelecem as relações com os
outros.

FUNDAMENTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL

• Conheço e compreendo o modo como Deus Se deu a conhecer à humanidade, propondo-lhe um Projeto de Felicidade
Plena (História da Salvação).
• Conheço a mensagem e a proposta de Jesus Cristo (Mistério
da Encarnação e Mistério Pascal).

• Reconheço que a pertença à Igreja é um sinal de Deus no
mundo de hoje (Igreja Sacramento Universal de Salvação)
• Aprofundo os meus hábitos de oração e assumo-me como
membro ativo da Igreja na celebração comunitária.

• Integro na minha vida os valores do Evangelho e vivo as propostas da Igreja.
• Conheço as principais religiões e distingo e valorizo a identidade da Igreja Católica.

• Testemunho que a presença de Deus no mundo dignifica a
vida humana e a Natureza.

• Vivo o compromisso cristão como missão no mundo em todas as dimensões (humanas, sociais, económicas, culturais e
políticas).

• Conhecer a história da criação e do povo de Deus é essencial
para compreender todo o seu percurso até aos nossos dias.
• É importante conhecer a vida e mensagem de Jesus Cristo e
encontrar aí a raiz da sua Fé e o fundamento para dar testemunho da mesma. O Evangelho dá-nos a conhecer esta mensagem, através dos relatos dos 4 evangelistas.
• Viver de forma plena a pertença à Igreja permite compreender o papel de cada um nesta Igreja que é de todos e para
todos.
• Na oração que se faz na partilha do “eu” com Deus e no acolhimento da Sua Palavra encontrar uma fonte de alegria e de
vida, uma força para viver as atribulações quotidianas e para
abarcar novos desafios.
• O conhecimento por si só não é suficiente nesta área. É ainda
necessário integrar esses conhecimentos na minha vida do
dia-a-dia.
• No mundo plural em que vivemos conhecer a própria especificidade é o caminho para um diálogo verdadeiro, para a
tolerância perante as crenças e os modos de vida de cada
um, e um contributo para a Paz.
• No tempo da globalização, o respeito pelas diferenças, a promoção do conhecimento dos outros é a pedra angular para a construção de uma sociedade mais equilibrada e de um mundo melhor.
• O mistério de Deus revela-se em cada um e na natureza; somos a Sua imagem e semelhança. Se sou de Deus, se acredito
Nele, é importante descobrir que Ele faz parte de mim, e de
cada pessoa: no meu amigo, no vizinho, no familiar. É o sentimento de pertença a Alguém maior que se traduz no Amor ao
próximo: aí se faz a experiência da construção da felicidade.
• Integrar os conhecimentos adquiridos com as atitudes no dia-a-dia é um grande desafio e uma caminhada individual nas
comunidades a que pertencemos e/ou nos movemos.
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DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL

FUNDAMENTAÇÃO

• Procuro de forma ativa e continuada novos saberes e vivências de forma a promover o meu desenvolvimento/crescimento pessoal.

• Uma inquietação natural e uma rotina de estar a par do que se
passa e de conhecer mais; esta é uma das características que
se pretende desenvolver. Não se pretende uma mera acumulação do saber mas que tal aquisição, para além de satisfazer
uma “fome” pessoal, possa ser encarada como a recolha de
ferramentas, conhecimentos, etc. para poder intervir junto
das crianças e jovens de forma mais preparada.
• No imenso mar de informação do mundo moderno, é vital
possuir competências de busca e processamento que permitam utilizar essa informação no momento exato; por outro
lado. importa possuir o discernimento para selecionar aquela
mais adequada à situação em causa. Pressupõe conhecimento e posterior ação; opção pela forma mais eficaz/adequada
(recursos, condições).
• A competência enquanto educador é mais uma forma de intervir com qualidade na prossecução do programa educativo
do CNE. Este bom desempenho passa pela posse de um conjunto de conhecimentos específicos e à sua atualização continuada. Importa que neste campo se tracem claramente objetivos a atingir e se manifeste uma postura ativa de valorização.
• A avaliação das experiências vividas fornece um conjunto de
informações cuja utilização posterior é indutora de crescimento; se em cada nova situação soubermos usar os ensinamentos das anteriores, estaremos a abrir caminho, a fazer cada
vez melhor e a buscar a excelência. Por outro lado, importa
cultivar a “elasticidade mental” de usar os conhecimentos
adquiridos para resolver novos desafios; é o tipo de elasticidade que dá confiança e potencia o à-vontade perante situações a que não se está habituado.
• No contexto de um mundo cada vez mais complexo, o ultrapassar de desafios e a resolução de problemas, para além de
serenidade e coragem, exige cada vez mais uma abordagem
organizada e sistematizada. A capacidade de análise, o poder
de síntese, a habilidade para apontar diversas hipóteses de
resolução para o problema, o sentido crítico sobre as mesmas, são algumas das qualidades hoje valorizadas para resolver situações e sobretudo de liderar equipas que tenham por
responsabilidade gerir projetos.
• Os conhecimentos que vamos adquirindo são uma fonte de
inspiração. As ideias que vão surgindo, as obras que se vão
criando, têm na sua génese espíritos que são capazes de inovar e estar abertos a outras formas de pensar sem perder a
sua substância interna.
• As convicções e ideias em que acreditamos têm muitas vezes
de ser partilhadas, comunicadas, expressas. Se não o forem de
forma apropriada e clara, corre-se o risco de se perder o valor
que elas possam ter. Importa pois que tenhamos a capacidade
de articular devidamente as ideias, adequar a forma de as expor
aos destinatários e escolher os meios mais eficazes para o fazer.

• Conheço e utilizo formas adequadas de recolha e tratamento
de informação, distinguindo o essencial do acessório.

• Defino o meu itinerário de formação e preocupo-me em mantê-lo atualizado.

• Adapto-me e supero novas situações, avaliando-as à luz da
minha experiência e dos conhecimentos adquiridos.

• Analiso os problemas de forma crítica, sugerindo e aplicando
estratégias de resolução dos mesmos.

• Sou capaz de utilizar conhecimentos, perceções e intuições
na criação de novas ideias e obras mantendo um espírito
aberto e inovador.

• Expresso ideias e emoções de forma lógica e criativa, adaptada aos destinatários e utilizando os meios adequados.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDAMENTAÇÃO

• Conheço e exerço os meus direitos e deveres quanto cidadão.

• A participação deve ser exercida de forma consciente e informada (sobre direitos e deveres), fundamentada, construtiva e
aberta aos outros, assumindo e defendendo direitos e cumprindo os deveres estabelecidos. O conhecimento dos direitos e deveres não se adquire num dado momento; requer
uma atitude de constante busca de informação e de adaptação em diferentes realidades.
• Conhecer apenas os direitos e deveres não é suficiente; a cidadania deve ser vivida: informar-se, analisar diferentes pontos de vista sobre um tema, ser capaz de ouvir e demonstrar
uma atitude positiva e construtiva são essenciais para dar
testemunho como cidadão interventivo mas responsável e

• Participo ativa e conscientemente nos vários espaços sociais
onde me insiro, intervenho de uma forma informada, respeitadora e construtiva.

• Respeito as regras democráticas e assumo como minhas as
decisões tomadas coletivamente.

• Assumo que sou parte da sociedade onde me insiro e ajo
numa perspetiva de serviço libertador e de construção de
futuro.

• Uso a empatia na minha forma de comunicar com os outros,
demonstro tolerância e respeito perante outros pontos de
vista.
• Tenho/mostro capacidade de relacionamento e trabalho em
equipa, contribuindo ativamente para o sucesso do coletivo
através do meu desempenho do meu papel, com competência.
• Assumo papéis de liderança, de forma equilibrada, e tenho
em conta as minhas necessidades e as do grupo.

tolerante.
• A participação nas diversas reuniões e conselhos a que somos
chamados a participar requerem um envolvimento e respeito
pelas regras de funcionamento das mesmas.
• A cooperação e a solidariedade são fundamentais a uma participação orientada para os outros, para “deixar o mundo um
pouco melhor”. A todos os níveis (ONG, associações sem fins
lucrativos, instituições sociais) e no âmbito mais diverso (local, nacional, internacional) há entidades que desempenham
funções relevantes no panorama social e que, uma vez conhecidas, oferecem oportunidades de colaboração concreta e
de demonstração de um espírito de serviço. O testemunho
cristão implica uma perspetiva libertadora. O serviço surge
como entrega ao outro, como doação e ato de humildade,
não como ato de reconciliação consigo próprio e de autojustificação.
• «Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.» (Romanos 12:15).
• O trabalho em equipa não é a soma dos trabalhos/desempenhos individuais de cada um dos membros do grupo. As atividades desenvolvidas requerem o envolvimento de todos nas
diversas tarefas e a compreensão que todas são importantes
e determinantes para o sucesso de todos.
• A liderança está relacionada com a capacidade de uma pessoa para influenciar, motivar e capacitar os outros que o rodeiam para que estes contribuam para a eficácia e o sucesso
dos empreendimentos/projectos/organizações das quais são
membros. Neste sentido, é necessário ter em conta as características e as necessidades do grupo, para além das do próprio líder.
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Maturidade Cristã
Maturidade Cristã
Neste contexto formativo, entende-se por Maturidade Cristã a capacidade pessoal de dar testemunho de Cristo de
forma esclarecida, amadurecida e consistente, como é próprio de quem completou a Iniciação Cristã (Batismo, Confirmação e Eucaristia).
Evidentemente que a maturidade cristã é um processo que dura a vida toda. Contudo, o momento da escolha para
Dirigente do Corpo Nacional de Escutas deve conduzir os Candidatos a Dirigente a uma forte tomada de consciência
da missão de educador da fé que a Igreja lhes confia.
Só se pode, portanto, amadurecer na fé na medida em que se vive convictamente a condição de “discípulo missionário” e se assume esta nova responsabilidade como resposta pessoal ao chamamento de Cristo. A esta luz melhor
se compreenderão outras dimensões constitutivas da experiência cristã – o matrimónio e a família, por exemplo – de
modo a manifestar uma síntese coerente.

Promoção
Os Candidatos a Dirigente que não tiverem completado a Iniciação Cristã deverão, durante o Discernimento, ser convidados e motivados a completá-la de modo a poderem exercer com total propriedade a missão eclesial que lhes será
confiada, podendo esse caminho prolongar-se durante, e mesmo após, o Estágio, de acordo com critérios e circunstâncias pastorais locais.

Responsabilidade
O convite, motivação e acompanhamento referentes a este caminho cumprem ao Assistente de Agrupamento, bem
como a todos os Dirigentes do Agrupamento, num quadro de vivência comunitária da Fé e comunhão eclesial.

Propostas
Consoante a situação particular de cada Candidato a Dirigente, dever-lhe-ão ser propostas oportunidades, no âmbito
paroquial, vicarial (arciprestal) ou diocesano, de completar a Iniciação Cristã, caso ainda não o tenha feito, e que ajudem a viver este itinerário como processo de iniciação à vida cristã.
À participação e envolvimento nestas propostas catequéticas deve associar-se sempre um acompanhamento personalizado que permita ao Candidato a Dirigente consolidar o seu percurso espiritual, no quadro da comunidade
apostólica que deve constituir o conjunto dos Dirigentes e Candidatos a Dirigente de um Agrupamento, inserida na
comunidade cristã a que pertencem.
No caso de um Candidato a Dirigente que tenha já concluído o seu percurso catequético e sacramental em termos de
Iniciação Cristã, para além da vivência espiritual proposta no quadro da referida comunidade apostólica, poderão ser
sugeridas outras oportunidades de aprofundamento da fé cristã (catequese de adultos, curso elementar de teologia,
retiro, Cursilho de Cristandade, entre outras), bem como leituras acompanhadas de uma ou mais das seguintes obras:

CEP (1995) Escutismo: Escola de Educação (exortação pastoral)
CEP (2013) CNE: Caminho de Esperança (nota pastoral)
CNE (2009) Escutismo e Desenvolvimento Espiritual: A Perspetiva do Corpo Nacional de Escutas
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C

Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Formação Geral de Pedagogia Escutista
Formação Geral de Pedagogia Escutista
A Formação Geral de Pedagogia Escutista consiste num conjunto de duas sessões de formação presencial, com a duração de um fim de semana cada, uma delas em regime de acampamento, as quais têm como finalidade facultar um
conhecimento consolidado de pedagogia escutista e as ferramentas de animação necessárias ao desempenho futuro
enquanto Dirigente do Corpo Nacional de Escutas, designadamente como educador integrado numa Equipa de Animação de uma Unidade.

Conteúdos
Estas sessões de formação, que podem ser complementadas de momentos de formação à distância, têm os principais conteúdos fortemente centrados na pedagogia escutista, sendo a formação eminentemente prática, com vista à
aprendizagem da aplicação do método do projeto [escolha / preparação e enriquecimento / vivência / avaliação] na
organização de atividades escutistas, sendo organizadas de forma a serem vividas em Sistema de Patrulhas.
Assim, os conteúdos da Formação Geral de Pedagogia Escutista não se encontram organizados em módulos de formação tipificados (com estrutura e duração definidos), sem prejuízo de poderem ser elencados:
ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS
Formação de Bandos,
Equipas e Tribos

Patrulhas,

Lançamento do tema
Preparação de um projeto de atividade típica (imaginário, objetivos e
descrição)

Escolha

A Feira de Projetos como oportunidade educativa
A seleção de métodos de votação e
escolha
Método do Projeto /
A aplicação do conceito de oportunidade educativa ao Enriquecimento

Fim de Semana 1

Conselhos de Guias e Conselhos de
Atividade
A preparação de oficinas e as oportunidades educativas
Preparação e Enriquecimento

A importância da planificação de recursos humanos, materiais e financeiros e a ligação das angariações de
fundo às atividades
A importância da avaliação ao longo
da atividade
A importância da visita ao terreno
para afinar aspetos da preparação e
assegurar uma correta segurança da
atividade
O licenciamento de atividades ocasionais
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A importância do programa de atividade e dos conselhos de guias para a
realização das atividades
Jogos, hikes e atividades de campo
como oportunidades educativas
Vivência

O Fogo de Conselho e a importância
da sua preparação, dos diversos tipos
de momentos e a sua importância enquanto oportunidade educativa
A importância do exercício físico para
a promoção da saúde e do desenvolvimento físico

Método do Projeto /
Fim de Semana 2

A importância da avaliação final para o
sucesso das atividades futuras
Observação e validação do progresso
alcançado
Avaliação e Celebração

Negociação de ações e crescimento
em termos de CCA no seio de um Conselho de Guias
A importância da celebração na atividade escutista

Aprender Fazendo
Dado o respetivo carácter eminentemente prático, com vista à vivência da escolha, preparação e enriquecimento,
vivência e avaliação de uma atividade típica escutista de uma determinada Secção, estas sessões são vividas em ambiente de jogo de gestão interativo, sendo organizadas de forma a serem vividas em Sistema de Patrulhas, devendo os
Candidatos a Dirigente na primeira sessão organizar a segunda, a ser vivida em regime de acampamento.

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 formandos 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.
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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 aprendizagem, 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 Aspirantes 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 simplificação), 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 Candidatos 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]:

Fim de semana 1 – Em Sala

Fim de semana 2 – Em Acampamento

Sábado Manhã

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

Sábado Manhã

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

Sábado Tarde

• Feira de projetos e Escolha
• Enriquecimento
• Início da preparação:
• Orçamento
• Oportunidades Educativas
• Negociação de progresso
• Conselhos de Atividade
• Preparação de oficinas

Sábado Tarde

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

Sábado Noite

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

Domingo Manhã

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

Domingo Tarde

• Conselho de Guias
• Desmontagem
• Avaliação
• Saída

Sábado Noite

Domingo Manhã

• 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

Domingo Tarde
• Continuação da preparação:
• Visita ao local
• Conselhos de Atividade
• Ajustamentos finais
• Avaliação do fim de semana
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B. Fim de semana 1 (passo-a-passo)
Sábado
Manhã

•
•
•
•

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 potenciar 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.
Sábado
Tarde

• 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 manhã 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.).
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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 elementos das suas Patrulhas a atingir objetivos educativos (especificar). Negociar com os outros Guias um tratamento 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 combinada 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..
Sábado
Noite

• Continuação da preparação:
• Angariação de fundos
• Conselhos de Atividade
• Avaliação do dia
• Oração da noite
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22. A campanha de angariação de fundos deve ser valorizada no sentido de os Candidatos a Dirigente ficarem conscientes 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.
Domingo
Manhã

• 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

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 ementas, 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 acampamento.
30. As Patrulhas devem ainda reunir para que cada membro da Patrulha faça uma pequena autoavaliação do progresso realizado durante as fases realizadas neste fim de semana.
Domingo
Tarde

• 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.
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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..
Sábado
Manhã

•
•
•
•
•
•

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..
Sábado
Tarde

•
•
•
•

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.
Sábado
Noite

•
•
•
•

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.
Domingo
Manhã

•
•
•
•
•

Oração da manhã
Ginástica
Conselho de Guias
Eucaristia
Preparação do almoço
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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.
Domingo
Tarde

•
•
•
•

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 progresso 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, incluindo 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, capacitando 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 metodológicas 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 associadas 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, podendo 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.
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Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Formação Geral de Pedagogia Escutista - Módulo Marítimo
Módulo Marítimo
Em complemento à Formação Geral de Pedagogia Escutista existe um módulo, de organização a nível nacional, que
tendo por base as especificidades metodológicas e as atividades dos Escuteiros Marítimos permite a formação dos
Candidatos a Dirigente que estão ao serviço daqueles Agrupamentos (com carácter obrigatório) ou de outros interessados (a título facultativo).
Este módulo consiste num conjunto de duas sessões de formação presencial, com a duração de um fim de semana
cada, uma delas de teor prático, a ser realizada em plano de água.

Conteúdos
Estas sessões de formação presencial têm como principais conteúdos as seguintes áreas:
• Recursos de Animação;
• Recursos Técnicos.
Na tabela seguinte listam-se os módulos de formação constituintes do Módulo Marítimo da Formação Geral de Pedagogia Escutista, de duas horas cada, bem como os respetivos conteúdos.
ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS
Terminologia náutica
Técnicas, artes e ofícios marítimos

Vivências do Meio Náutico

Sites e links relacionados com o meio
náutico: meteorologia, marés, oceanografia, história e técnica marítima, etc.
Diário de Bordo
Fases de preparação de uma atividade náutica

Preparação de Atividades Náuticas

Calendarização de uma atividade
náutica
Contactos necessários
Logística de uma atividade náutica
Preparação de uma atividade à vela
Preparação de uma atividade de canoa

Recursos de Animação

Atividades Náuticas

Jogo náutico
Segurança na água

Jogo Aquático*

Jogos de água
Socorros a náufragos
Preparação, execução e avaliação
dos aspetos ligados à segurança de
uma atividade
Importância do domínio dos meios
disponíveis para a atividade

Navegação em Segurança

Importância da avaliação do plano
de água e das condições locais
Importância da avaliação das capacidades dos participantes
Conforto, vestuário, alimentação e
estado de espírito
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Distinção entre o colete de salvação
e um auxiliar de flutuação, suas finalidades e características técnicas
Regras de utilização do colete de salvação
Utilização de um colete de salvação e
de um auxiliar de flutuação
Segurança a Bordo

Comportamentos e atitudes a bordo
Extintores, tipos e utilização prática
Outros métodos de prevenção e
combate a incêndios
Palamenta complementar adequada
à especificidade de cada atividade
Procedimentos e disciplina de bordo

Topografia das embarcações (nomenclatura e aparelho, massame, poleame, velame e mastreação)

Topografia do Navio
Método Escutista

Topografia das embarcações (nomenclatura e palamenta)
Topografia das embarcações (nomenclatura e palamenta)
Teoria da navegação
Palamenta legal

Dar reboque a uma embarcação à vela
Realizar a manobra de homem ao mar
Manobras de Apoio*

Recolher um náufrago
Transferir tripulantes
Apoio a embarcações de canoagem

Dinâmicas de aparelhagem de embarcações
Mareações
Navegação à Vela*

Manobras (virar por vante e cambar,
caçar/folgar, orçar/arribar, etc.)
Endireitar uma embarcação monocasco à vela e voltar a navegar
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Funcionamento de um motor fora de
borda
Manutenção de um motor fora de
borda
Navegação a Motor*

Abastecimento e preparação do
combustível
Aparelhar a embarcação
Manobras de atracar e largar de uma
praia, de uma boia e de uma embarcação fundeada

Método Escutista

Fundear
Manobras (remar, ciar)
Vozes de comando
Navegação a Remos*

Endireitar uma embarcação e voltar a
navegar
Dar apoio a outra canoa capotada

Os módulos de navegação devem ser organizados conjuntamente, de forma a obterem-se ganhos temporais que permitam rentabilizar melhor o período formativo.
Os módulos assinalados com asterisco (*), num total de dez (10) horas, devem assegurar um mínimo de oito (8) horas
de mar.

Vivência
Dado estas sessões presenciais serem vividas em Sistema de Patrulhas, é suposto que ao longo do mesmo, seja por tarefas, seja por reflexão sobre as mesmas, os Candidatos a Dirigente vão apreendendo conteúdos referentes ao mesmo
na sua vertente e terminologia marítima, como sejam o papel do Timoneiro, os cargos e funções, o papel do Conselho
de Timoneiros, a Coberta, rituais e tradições, entre outros.
Por questões de qualidade da formação, estes módulos, designadamente as partes práticas, devem ser ministrados em
grupos máximos de dezasseis (16) pessoas.

Formação à Distância
Estas sessões de formação devem ser complementadas por momentos de formação à distância obrigatórios e facultativos.
A formação à distância obrigatória tem como principais conteúdos as seguintes áreas:
• Pedagogia
• Recursos Técnicos
• Segurança e Bem-estar em Campo
Na tabela seguinte listam-se os módulos de formação à distância constituintes do Módulo Marítimo da Formação Geral
de Pedagogia Escutista.
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ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS
Especificidades da Metodologia
Educativa do Escutismo Marítimo

Pedagógica

Metodologia Educativa Marítima

Especificidades da aplicação do Método do Projeto nas Unidades Marítimas (a Caçada, a Expedição, o Cruzeiro, a Campanha)
Sistema de Progresso
Tripulação/Equipagem/Companha
Sinais meteorológicos (nuvens, etc.)
Sistemas meteorológicos

Meteorologia

Escala de ventos
Sinais e avisos
Meios de informação meteorológica
(instrumentos, boletins, etc.)
Tabela de Marés e as compensações
para os diversos portos

Plano de Água

Plano de Água
Avisos à Navegação
Contacto com as gentes do mar
Carta Náutica
Quadro legal da Náutica de Recreio
nas vertentes:
• Do manobrador

Segurança e Bem-Estar em

• Da embarcação

Campo

• Do plano de água
• Da Responsabilidade Civil
Enquadramento Legal da Náutica
de Recreio

• Do Seguro Obrigatório
• Dos pesos e dimensões dos veículos
Estrutura e conteúdos do curso para
a obtenção da Carta de Marinheiro
Formação contínua e externa (Nadador-Salvador, Cartas de Navegador
de Recreio, etc.)
Estrutura e conteúdos do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar

Regulamento Internacional para
Evitar Abalroamentos no Mar

Regras básicas do RIEAM
Demonstração prática dos conhecimentos das regras básicas do referido regulamento
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Animação da Fé
A animação da Fé das sessões de formação deve ser estruturada de forma a ser ela própria vivencial e formativa, podendo 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 o Módulo Marítimo da Formação Geral de Pedagogia Escutista.
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Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Competências de Dirigente
Conceito
O presente Perfil de Competências de Dirigente, baseado numa Matriz de Competências, consiste no conjunto de
características que se consideram dever definir um Dirigente do Corpo Nacional de Escutas em diversos âmbitos
organizados segundo seis áreas – desenvolvimento pessoal, gestão, organização, interação pessoal, sentido institucional e comunicação.
Matriz de Competências
Em seguida, encontra-se a Matriz de Competências vigente no Corpo Nacional de Escutas, segundo as áreas definidas.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
1. AUTOCRÍTICA
(Consigo avaliar-me em termos de
conhecimentos, competências e atitudes)

NÍVEL
1
2
3

4

2. APERFEIÇOAMENTO
(Procuro superar as minhas lacunas de
conhecimentos ou capacidades nas
mais diversas áreas)

1
2

3

4

3. ABERTURA
(Tenho capacidade de lidar e dialogar
com o diferente)

1
2

3

4

DESCRIÇÃO
Consigo avaliar o meu perfil e descrever os meus pontos fortes e pontos
fracos, de uma maneira geral.
Consigo avaliar o meu perfil ao nível dos conhecimentos, competências e atitudes e identificar os meus pontos fortes e pontos fracos.
Consigo avaliar o meu perfil ao nível dos conhecimentos, competências e
atitudes e identificar, para cada uma das dimensões da minha vida, os
meus pontos fortes e pontos fracos.
Consigo avaliar o meu perfil ao nível dos conhecimentos, competências
e atitudes e identificar, para cada uma das dimensões da minha vida, os
meus pontos fortes e pontos fracos, comparando-os com o perfil ideal
para cada situação.
Sou capaz de reconhecer pontos fracos, em geral, no meu perfil embora
raramente consiga trabalhar na melhoria dos meus pontos fracos.
Sou capaz de reconhecer pontos fracos do meu perfil, em diversas dimensões da minha vida, e consigo criar uma estratégia para melhorar
aquelas que me são fundamentais.
Sou capaz de reconhecer pontos fracos do meu perfil, ao nível dos conhecimentos, competências e atitudes, em cada uma das diversas dimensões da minha vida, e consigo criar um plano detalhado para melhorar aquelas que me são fundamentais em cada uma das áreas.
Sou capaz de reconhecer pontos fracos do meu perfil, ao nível dos
conhecimentos, competências e atitudes, em cada uma das diversas
dimensões da minha vida, e consigo criar um plano detalhado para
melhorar aquelas que me são fundamentais em cada uma das áreas,
sendo capaz de realizar, avaliar e reformular o plano sempre que
necessário.
Respeito quem pensa diferente de mim e procuro não criar situações de
conflito.
Respeito quem pensa diferente de mim e procuro compreender a razão
da diferença, aceitando e respeitando todos, procurando não criar situações de conflito.
Respeito quem pensa diferente de mim e procuro compreender a razão
da diferença, aceitando e respeitando todos, procurando criar um diálogo construtivo entre as diferenças.
Respeito quem pensa diferente de mim e procuro compreender e aceitar
a razão da diferença, aceitando e respeitando todos, procurando criar um
diálogo construtivo entre as diferenças e pontes entre as diversas formas de pensar, num ambiente saudável.
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4. INICIATIVA
(Sou proactivo perante os desafios,
sendo capaz de assumir riscos controlados)

1
2

3

4

5. INOVAÇÃO
(Procuro soluções novas, mesmo no
quadro de rotinas necessárias)

1

2

3

4

6. FLEXIBILIDADE
(Sei lidar com situações imprevistas)

1

2

3

4

7. ADAPTABILIDADE
(Consigo aceitar e viver num ambiente
em mudança)

1

2

3

4

Consigo tomar a iniciativa se me incentivarem para tal, embora com precaução e controlando todos os riscos.
Consigo tomar a iniciativa, quase sempre incentivado por terceiros,
assumindo alguns riscos e procurando fazer mais do que inicialmente
previsto.
Tomo muitas vezes a iniciativa na realização de ações e projetos, motivando outros a acompanharem-me, criando desafios e assumindo riscos,
procurando realizar com sucesso os objetivos.
Tomo sempre iniciativa na realização de ações e projetos, motivando
outros a acompanharem-me, criando equipas e desafios e assumindo
riscos, procurando realizar com sucesso os objetivos do projeto, da
equipa e as ambições pessoais dos elementos da equipa.
Procuro soluções diferentes para os problemas e desafios com que me
deparo, mas não sem antes tentar a solução a que estou habituado e apenas nas dimensões da minha vida em que sou pressionado para tal.
Tento descobrir soluções novas para os problemas e desafios com que
me deparo, tornando-as mais eficazes, nas várias dimensões da minha
vida.
Gosto de encontrar novas formas de resolver problemas e desafios, procurando sempre encontrar uma maneira melhor e mais eficaz de resolver as questões, em cada uma das dimensões da minha vida.
Tenho por prática encontrar novas formas de resolver problemas e desafios, procurando sempre encontrar uma maneira melhor e mais eficaz de
resolver as questões, em cada uma das dimensões da minha vida e tento
incutir esta cultura a todos os que trabalham comigo.
Tento resolver situações imprevistas da melhor maneira possível, embora
me sinta normalmente bastante desconfortável com elas.
Assumo que os imprevistos devem ser geridos com calma e sou capaz
de salvaguardar o ambiente em que me encontro na resolução do imprevisto. Procuro resolvê-lo com celeridade, tentando perceber qual
a melhor solução.
Assumo os imprevistos e procuro geri-los com naturalidade, com base
no diálogo, na procura efetiva de soluções, evitando conflitos e procurando perceber as razões que levaram ao imprevisto.
Assumo os imprevistos e procuro geri-los com naturalidade, com base no
diálogo e na procura efetiva de soluções que salvaguardem com qualidade os objetivos previstos, evitando conflitos, procurando perceber as
razões que levaram ao imprevisto e a melhor forma de o evitar de novo.
Realizo apenas aquilo com que me sinto confortável e nas condições que
considero necessárias, saindo desta zona apenas em situações excecionais e se forçado a tal.
Aceito a mudança e sou capaz de sair da minha zona de conforto para
aprender novas formas de realizar os mesmos processos, mesmo
quando ainda não estão reunidas as condições ideais.
Assumo a mudança como um elemento positivo e atuo de forma proactiva na minha capacidade de adaptação a novos ambientes, novas
realidades e novas abordagens.
Assumo a mudança como um elemento positivo e atuo de forma proactiva na minha capacidade de adaptação a novos ambientes, novas realidades e novas abordagens procurando contribuir ativamente e influenciar os outros para esta atitude.
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GESTÃO

NÍVEL

1
8. RESOLUÇÃO
(Contribuo positivamente para a resolução de problemas e o encontro de 2
soluções)
3

4

1
9. LIDERANÇA (JOVENS)
(Sei exercer a minha liderança perante 2
os jovens que me estão confiados)
3
4
1
10. LIDERANÇA (ADULTOS)
(Sei aceitar e exercer a liderança no 2
quadro da minha equipa de trabalho)
3

4

1
11. DECISÃO
(Sei tomar decisões no ambiente par2
ticipativo)

3

4

1
12. ENFOQUE
(Contribuo positivamente para a con2
centração no essencial)
3
4

DESCRIÇÃO
Procuro apenas uma abordagem para cada problema e fico confuso se existirem diversas soluções para o mesmo problema, escolhendo a mais fácil.
Procuro perceber diversas soluções para o mesmo problema, contribuindo para encontrar a melhor solução para cada problema.
Tento descobrir tantas soluções quanto possível para o problema, analisando vantagens e desvantagens de cada uma e procurando escolher
a que melhor responde aos objetivos.
Tento descobrir tantas soluções quanto possível para o problema, analisando vantagens e desvantagens de cada uma e percebendo se alguma
serve ou, não servindo, procuro criar uma nova solução que responda
aos objetivos.
Dou aos jovens diretrizes claras sobre como atuar.
Delego nos jovens responsabilidades e tarefas decorrentes do projeto
nos quais estão envolvidos.
Estimulo os jovens a assumirem as responsabilidades e tarefas de acordo com as suas competências individuais, motivações e circunstâncias.
Inspiro os jovens a fazerem opções sobre as responsabilidades, tarefas e condução do projeto de acordo com os objetivos do mesmo.
Dou diretrizes claras para tarefas específicas de nível operacional.
Consigo delegar responsabilidades, autoridade e tarefas com base
num plano tendo em conta as diferenças entre as pessoas.
Estimulo os membros da minha equipa de trabalho para o desempenho das suas funções tendo em conta as suas competências individuais,
motivações e circunstâncias.
Encorajo e inspiro os outros membros através da comunicação da visão/estratégia/prioridades, gerindo o pensamento e tendo por base o
nosso grupo-alvo.
Sou capaz de tomar decisões em tempo útil relativamente aos assuntos
em que sou diretamente afetado.
Sou capaz de tomar decisões em tempo útil, tendo em conta um conjunto limitado de informação e relativamente a mim e a um pequeno
grupo de pessoas.
Sou capaz de tomar decisões fundamentadas, em tempo útil, ponderando todos os cenários e procurando toda a informação disponível, relativamente a um departamento, um projeto ou um grupo de pessoas,
e com impactos fortes.
Sou capaz de tomar decisões fundamentadas, em tempo útil, ponderando todos os cenários e procurando toda a informação disponível, relativamente a um grande numero de pessoas, uma grande organização
e/ou um grande projeto, com potenciais impactos decisivos.
Foco-me no objetivo em que estou a trabalhar e concluir a tarefa em que
estou envolvido, embora muitas vezes me seja difícil.
Foco-me no objetivo em que estou a trabalhar e concluo a tarefa em que
estou envolvido gastando o menor tempo e recursos possíveis.
Foco-me no objetivo em que estou a trabalhar, dividindo-o em tarefas e
subtarefas, cumprindo o tempo e o plano estabelecido.
Foco-me no objetivo em que estou a trabalhar, dividindo-o em tarefas e
subtarefas, cumprindo o tempo e o plano estabelecido e conjugando-o
com outros planos, tarefas e subtarefas, otimizando a gestão do projeto e dos recursos.
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ORGANIZAÇÃO
13. ANÁLISE
(Consigo analisar uma situação identificando as suas componentes, desafios, potencialidades, etc.)

NÍVEL
1
2

3

4

14. PLANEAMENTO E DEFINIÇÃO DE
OBJETIVOS
(Sei identificar e traçar objetivos, desenvolvendo-os e traduzindo-os em
ações concretas, identificando as diversas fases e os recursos necessários)

1

2

3

4

15. CONCRETIZAÇÃO
(Consigo materializar um plano de ação,
com base nos recursos disponíveis)

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
Sou capaz de analisar uma situação, interpretando e diferenciando entre
dados de diferentes naturezas e criando soluções simples com base nestas.
Sou capaz de analisar uma situação, interpretando e diferenciando entre dados de diferentes naturezas, construindo esquemas mentais de coerência
e inter-relação, criando padrões lógicos de análise e extraindo conclusões, desafios, riscos e potencialidades.
Sou capaz de analisar uma situação, interpretando e diferenciando entre dados de diferentes naturezas, construindo esquemas mentais de coerência e
inter-relação, criando padrões lógicos de análise e extraindo conclusões, desafios, riscos e potencialidades. Sou ainda capaz de fazer uma comparação
entre o analisado e o desejado, potenciando resultados e anulando riscos.
Sou capaz de analisar uma situação, interpretando e diferenciando entre dados de
diferentes naturezas, construindo esquemas mentais de coerência e inter-relação,
criando padrões lógicos de análise e extraindo conclusões, desafios, riscos e potencialidades. Sou ainda capaz de fazer uma comparação entre o analisado e o
desejado, potenciando resultados e anulando riscos, revendo cenários para o
impacto e comunicando por forma a atingir a visibilidade esperada.
Sou capaz de definir objetivos envolvidos em planos de trabalho mais abrangentes e coerentes com estes, realizando as tarefas que a concretização destes implicam.
Sou capaz de traçar planos de trabalho e definir objetivos com base nesses planos e levando-os à prática, num constante processo de realização –
avaliação – melhoria.
Sou capaz de analisar situações e traçar planos de trabalho, definindo objetivos estratégicos e operacionais, de acordo com a meta a alcançar e
operacionalizando-os em fases, recursos afetados e resultados esperados, de acordo com o plano e realizando-os num constante processo de
realização – avaliação – melhoria.
Sou capaz de analisar situações e traçar planos de trabalho, definindo objetivos estratégicos e operacionais, de acordo com a meta a alcançar e
operacionalizando-os em fases, recursos afetados e resultados esperados,
de acordo com o plano e realizando-os num constante processo de realização – avaliação – melhoria. Consigo ainda comunicá-los e controlar a sua
execução de forma eficaz.
Consigo compreender um plano de ação para um pequeno grupo de pessoas, com objetivos simples e concretizar o solicitado com base nos recursos
disponibilizados.
Consigo compreender um plano de ação para uma pequena organização
(menos de 50 pessoas), com metas e objetivos, planos de ação, orçamentos e
recursos alocados, e concretizar o solicitado com base na informação disponível.
Consigo compreender um plano de ação para uma organização, projeto
ou equipa de média dimensão (mais de 50 pessoas) com metas e objetivos, planos de ação, orçamentos e recursos alocados, e concretizar o solicitado com base na informação disponível. Sou capaz de criar esquemas de
controlo e gestão de riscos e avaliação recorrente da ação.
Consigo compreender um plano de ação para uma organização, projeto
ou equipa de média/grande dimensão (mais de 80 pessoas), com metas
e objetivos, planos de ação, orçamentos e recursos alocados, e concretizar o
solicitado com base na informação disponível. Sou capaz de criar esquemas
de controlo e gestão de execução e riscos e avaliação recorrente da ação,
gerir e motivar equipas e reportar informação.
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INTERAÇÃO PESSOAL

NÍVEL

16. DIÁLOGO
(Consigo manter uma atitude equilibrada de escuta e participação, própria de uma relação de diálogo)

1
2

3

4

17. EQUIPA
(Sei integrar uma equipa, com as suas
diferenças, liderança e divisão funcional, contribuindo positivamente para o
seu fim comum)

1

2

3

4

18. EMPODERAMENTO (JOVENS)
(Relaciono-me com os jovens que estão confiados procurando promover a
sua capacitação e autonomia pessoais)

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
Consigo escutar opiniões diferentes da minha e dar a minha opinião nos diferentes ambientes com que me relaciono.
Consigo escutar opiniões diferentes da minha e dar a minha opinião nos diferentes ambientes com que me relaciono, justificando as minhas opções e contribuindo para a riqueza da discussão, respeitando todos os intervenientes.
Consigo escutar opiniões diferentes da minha e tentar perceber as suas razões,
e dar a minha opinião nos diferentes ambientes com que me relaciono, justificando as minhas opções e contribuindo para a riqueza da discussão, respeitando todos os intervenientes e procurando soluções de consenso.
Consigo escutar opiniões diferentes da minha e tentar perceber as suas razões,
e dar a minha opinião nos diferentes ambientes com que me relaciono, justificando as minhas opções e contribuindo para a riqueza da discussão, respeitando todos os intervenientes e procurando soluções de consenso. Sou ainda
capaz de moderar discussões com diferentes intervenientes e opiniões, salvaguardando as relações entre as partes, o respeito e os objetivos a atingir.
Consigo trabalhar em pequenas equipas, respeitando a liderança e os diferentes ritmos e visões, focando-me essencialmente nas minhas tarefas e na concretização dos meus objetivos pessoais.
Consigo trabalhar em equipas pequenas/médias, conhecendo a sua finalidade, respeitando a liderança e os diferentes ritmos e visões, tendo presente a
minha responsabilidade pessoal na equipa mas trabalhando para a concretização dos objetivos da equipa, numa estratégia de crescimento comum,
eficiência e capacidade de concretização.
Consigo trabalhar em equipa, conhecendo a sua finalidade, respeitando a liderança e os diferentes ritmos e visões, tendo presente a minha responsabilidade
pessoal na equipa, assumindo responsabilidades pelos resultados e metas da
equipa e do seu impacto no sucesso do projeto e da organização, independentemente do tamanho da equipa.
Consigo trabalhar em equipa, conhecendo a sua finalidade, respeitando a liderança e os diferentes ritmos e visões, tendo presente a minha responsabilidade
pessoal na equipa, assumindo responsabilidades pelos resultados e metas da
equipa e do seu impacto no sucesso do projeto e da organização, independentemente do tamanho da equipa e trabalhando ativamente para uma boa
comunicação interna e externa, tomando a iniciativa e contribuindo com
rigor, disciplina e criatividade para o sucesso da equipa.
Apoio os jovens com quem trabalho no seu processo de desenvolvimento pessoal, capacitação e autonomia oferecendo oportunidades educativas e momentos de crescimento e educando através do exemplo.
Promovo, nos jovens com quem trabalho, o interesse pelo desenvolvimento
de conhecimentos, competências e atitudes, para que potenciem o seu processo de desenvolvimento pessoal, capacitação e autonomia através do escutismo.
Crio condições para que os jovens com quem trabalho, através do método
escutista, adquiram, desenvolvam e treinem conhecimentos, competências
e atitudes, com vista ao enriquecimento do seu processo de desenvolvimento
pessoal, capacitação e autonomia, à luz da missão do Escutismo.
Crio condições, oportunidades educativas e promovo um acompanhamento pessoal para que os jovens com quem trabalho, através do método
escutista, adquiram, desenvolvam e treinem conhecimentos, competências e
atitudes, com vista ao enriquecimento do seu processo de desenvolvimento
pessoal, capacitação e autonomia, à luz da missão do Escutismo.
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Consigo relacionar-me, comunicar eficazmente e apoiar pessoas e pequenas equipas no desenvolvimento de uma visão comum e na colaboração quotidiana.
Consigo relacionar-me, comunicar eficazmente e apoiar pessoas e equipas no desenvolvimento de uma visão comum e na colaboração quotidiana, salvaguardando a concretização dos objetivos, o crescimento
pessoal e a aquisição de conhecimentos e competências por parte de
cada um dos indivíduos.
Consigo gerir equipas, criando planos de acompanhamento pessoal
e condições de crescimento pessoal de todos os seus elementos em
particular e da equipa no seu conjunto, sem descurar o desenvolvimento de uma visão comum e a colaboração quotidiana, salvaguardando a
concretização dos objetivos.
Consigo coordenar e gerir equipas e gestores de equipas, criando planos de acompanhamento pessoal e condições de crescimento pessoal
de todos os seus elementos em particular e da equipa no seu conjunto,
sem descurar o desenvolvimento de uma visão comum e a colaboração
quotidiana, salvaguardando a concretização dos objetivos, otimizando
o crescimento pessoal, a motivação e o bem-estar e promovendo a
colaboração.
Aceito as opiniões dos outros e que estes estejam contra as minhas, preferindo não entrar em discussão do que defender as minhas ideias, sobretudo se estiver em grupo.
Aceito as opiniões dos outros e que estes estejam contra as minhas, mas
bato-me pelas minhas ideias mesmo quando para isso há confronto
de ideias e debate de posições distintas e apenas se sentir que o outro tem razão.
Sou capaz de argumentar por forma a convencer uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas da minha posição e das minhas ideias, mostrando a razão pela qual penso assim, as vantagens desta visão e levandoos a aderir parcialmente à minha posição.
Sou capaz de argumentar por forma a convencer uma pessoa ou grupos (pequenos ou grandes) de pessoas da minha posição e das minhas
ideias, mostrando a razão pela qual penso assim, as vantagens desta visão e levando-os a aceitar e aderir total ou parcialmente à minha posição.

1
19. MENTORIZAÇÃO (ADULTOS)
(Relaciono-me com os adultos, procurando promover o seu desenvolvimen2
to pessoal)

3

4

1
20. ARGUMENTAÇÃO
(Procuro defender as minhas ideias e
influenciar as dos outros com base na
2
argumentação)

3

4

SENTIDO INSTITUCIONAL

NÍVEL

1
21. IDENTIFICAÇÃO
(Identifico-me com, testemunho e dissemino os valores essenciais do movi2
mento e da associação)
[Os valores do movimento escutista
e do Corpo Nacional de Escutas (Lei,
3
Promessa e Princípios)]

4

DESCRIÇÃO
Conheço, concordo e partilho os valores essenciais do movimento escutista e do Corpo Nacional de Escutas, nomeadamente nas atividades
escutistas.
Conheço, partilho e testemunho em todas as dimensões da minha
vida, os valores essenciais do movimento escutista e do Corpo Nacional
de Escutas.
Conheço, partilho e testemunho em todas as dimensões da minha vida,
os valores essenciais do movimento escutista e do Corpo Nacional de
Escutas, e crio oportunidades educativas para que os Escuteiros também o façam.
Conheço, partilho e testemunho em todas as dimensões da minha vida, os
valores essenciais do movimento escutista e do Corpo Nacional de Escutas,
e crio oportunidades educativas para que os Escuteiros também o façam,
promovendo-os e sendo exemplo deles dentro e fora da associação.
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1
22. CONSCIÊNCIA
(Apercebo-me e compreendo o meu
posicionamento no quadro organiza- 2
cional da associação, bem como o que
3
daí deriva)
[Quadro organizacional da associação
e meus direitos e deveres]
4
1
23. SENTIDO (CORPO)
(Reconheço a dimensão múltipla e fra2
ternal da associação)
3
4
1
24. SENTIDO (MISSÃO)
(Focalizo os meus esforços e ações se2
gundo a missão da associação)
3
4

COMUNICAÇÃO

NÍVEL

25. ORALIDADE (JOVENS)
(Sei comunicar - escutar e falar - com
jovens, nos seus diversos contextos)

1

2

3

4

26. ORALIDADE (ADULTOS)
1
(Sei comunicar - escutar e falar - com
os meus pares, nos seus diversos contextos)
2

Sei enumerar os pressupostos da minha adesão voluntária no quadro organizacional da associação.
Atuo de acordo com o compromisso assumido aquando da minha adesão voluntária no quadro organizacional da associação.
Valorizo o compromisso assumido aquando da minha adesão voluntária e compreendo o meu posicionamento na estrutura organizacional da
associação.
Sou capaz de avaliar e explicar o meu posicionamento no quadro organizacional da associação, dando testemunho do compromisso assumido.
Identifico os níveis e as dimensões da associação. (ex. níveis local, regional,
nacional; dimensões educativa, espiritual, etc.)
Ajo e organizo as minhas ações de acordo com o nível a que pertenço/
exerço a minha ação tendo em conta as dimensões da associação.
Contribuo para o desenvolvimento do sentido de pertença em mim e
nos outros.
Promovo ações e enfatizo junto de outros o sentido de pertença à associação tendo em conta a sua dimensão múltipla.
Identifico os pressupostos da missão do movimento escutista e estabeleço
a relação entre esta e a missão da associação.
Organizo as ações de acordo com os pressupostos da missão da associação.
Os esforços e as ações que empreendo têm na sua génese a missão da
associação.
Sou capaz de explicar e interpretar os meus esforços e ações à luz da
missão da associação.

DESCRIÇÃO
Sou capaz de compreender e transmitir uma mensagem a crianças e jovens por forma a sermos capazes de um diálogo construtivo e educativo
em situações do quotidiano.
Sou capaz de compreender e transmitir uma mensagem a crianças e jovens por forma a sermos capazes de um diálogo construtivo e educativo,
em situações do quotidiano como em situações de maior stress ou em
ambientes adversos.
Consigo criar condições para o diálogo entre jovens e intergeracional,
compreendendo e transmitindo uma mensagem a crianças e jovens por
forma a sermos capazes de um diálogo construtivo e educativo, em todas
as situações, e ajudando os jovens a crescer dentro do respeito pela
diferença de opinião, da diversidade e da diferença.
Consigo criar condições para o diálogo entre jovens e intergeracional,
compreendendo e transmitindo uma mensagem a crianças e jovens por
forma a sermos capazes de um diálogo construtivo e educativo, em todas
as situações, e retirando ajudando os jovens a crescer dentro do quadro
de valores do CNE.
Sou capaz de compreender e transmitir uma mensagem aos meus pares
por forma a sermos capazes de um diálogo construtivo e eficaz em situações do quotidiano.
Sou capaz de compreender e transmitir uma mensagem aos meus pares
e em equipa por forma a sermos capazes de um diálogo construtivo e
educativo, em situações do quotidiano como em situações de maior
stress ou em ambientes adversos.
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3

4

27. REPRESENTAÇÃO
(Sou capaz de representar a associação perante terceiros, nos seus diversos contextos)

1

2

3

4

28. ESCRITA
(Consigo expressar por escrito, de forma clara e sucinta, as minhas ideias e
mensagens)

1
2

3

4

Consigo criar condições para o diálogo entre pares e entre equipas, compreendendo e transmitindo as mensagens por forma a sermos capazes de
um diálogo construtivo e educativo, em todas as situações, e ajudando os
intervenientes a crescer dentro do respeito pela diferença de opinião,
da diversidade e da diferença.
Consigo criar condições para o diálogo entre pares e equipas compreendendo e transmitindo uma mensagens a todos os intervenientes, por forma a sermos capazes de um diálogo construtivo e educativo, em todas as situações,
ajudando os adultos a crescer dentro do quadro de valores do CNE e ser
exemplo deste.
Conheço a associação que represento e consigo avaliar se sou capaz de
transmitir, com precisão, uma mensagem que demonstre o que a associação
é, quais os valores que representa e qual a sua missão, fazendo-o apenas se
sentir essa capacidade.
Conheço a associação que represento e consigo avaliar se sou capaz de
transmitir, com precisão, uma mensagem que demonstre o que a associação
é, quais os valores que representa e qual a sua missão, fazendo-o apenas se
sentir essa capacidade e se estiver dentro do meu quadro de competências, ou procurando alguém que o faça melhor que eu, dentro da divisão
hierárquica e territorial da associação.
Conheço a associação que represento e consigo avaliar se sou capaz de transmitir, com precisão, uma mensagem que demonstre o que a associação é,
quais os valores que representa e qual a sua missão, fazendo-o apenas se sentir essa capacidade e se estiver dentro do meu quadro de competências, ou
procurando alguém que o faça melhor que eu, dentro da divisão hierárquica
e territorial da associação. Transmito com rigor e profissionalismo todas as
informações relativas ao CNE e ao movimento escutista, respeitando os
regulamentos internos e a legislação aplicável
Conheço a associação que represento e consigo avaliar se sou capaz de
transmitir, com precisão, uma mensagem que demonstre o que a associação
é, quais os valores que representa e qual a sua missão, fazendo-o apenas se
sentir essa capacidade e se estiver dentro do meu quadro de competências,
ou procurando alguém que o faça melhor que eu, dentro da divisão hierárquica e territorial da associação. Transmito com rigor e profissionalismo todas as
informações relativas ao CNE e ao movimento escutista, respeitando os regulamentos internos e a legislação aplicável e zelando para que o mesmo seja
feito em todas as esferas da minha influência e responsabilidade.
Sou capaz de escrever uma mensagem simples e sucinta independentemente do
estilo e do público-alvo da mensagem, adulto ou criança/jovem, formal ou informal.
Sou capaz de escrever uma mensagem ou um dossier de informação, de acordo com um conjunto de objetivos pré definido, independentemente do estilo e do público-alvo da mensagem, adulto ou criança/jovem, formal ou informal.
Sou capaz de expressar por escrito uma ideia, um projeto ou uma visão, vertendo-a num dossier de informação, de acordo com um conjunto de objetivos
pré definido, de acordo com o público-alvo da mensagem (jovens, órgãos
de comunicação social, parceiros institucionais e outros...).
Sou capaz de expressar por escrito uma ideia, um projeto ou uma visão, vertendo-a num dossier de informação, de acordo com um conjunto de objetivos
pré definido, de acordo com o público-alvo da mensagem (jovens, órgãos de
comunicação social, parceiros institucionais e outros...) e respeitando as normas nacionais e internacionais, no caso de documentação oficial.
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Perfil de Dirigente
O Perfil de Dirigente do Corpo Nacional de Escutas corresponde ao seguinte.
DESENVOLVIMENTO PESSOAL
1. Autocrítica
2. Aperfeiçoamento
3. Abertura
4. Iniciativa
5. Inovação
6. Flexibilidade
7. Adaptabilidade
GESTÃO
8. Resolução
9. Liderança (Jovens)
10. Liderança (Adultos)
11. Decisão
12. Enfoque
ORGANIZAÇÃO
13. Análise
14. Planeamento e Definição de Objetivos
15. Concretização
INTERAÇÃO PESSOAL
16. Diálogo
17. Equipa
18. Empoderamento (Jovens)
19. Mentorização (Adultos)
20. Argumentação
SENTIDO INSTITUCIONAL
21. Identificação
22. Consciência
23. Sentido (Corpo)
24. Sentido (Missão)
COMUNICAÇÃO
25. Oralidade (Jovens)
26. Oralidade (Adultos)
27. Representação
28. Escrita

NÍVEL
3
3
3
2
1
2
2
NÍVEL
2
3
1
2
1
NÍVEL
1
1
1
NÍVEL
2
2
1
1
2
NÍVEL
2
3
2
1
NÍVEL
2
2
1
1
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C

Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Enriquecimento
Enriquecimento
O Enriquecimento visa a consolidação formativa do Candidato a Dirigente em diversas áreas temáticas entendidas
como chave para o exercício da missão de Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.
Assim, o Enriquecimento visa a aquisição, consolidação ou aferição de conhecimentos de temas diversificados no
quadro das seguintes áreas formativas:
•
•
•
•
•

Área Pedagógica
Área de Educação para a Fé
Área de Recursos de Animação
Área de Recursos Técnicos
Área de Segurança e Bem-Estar em Campo

Organização
Os Candidatos a Dirigente devem frequentar módulos de formação em cada uma das áreas indicadas. Destes módulos
de formação, alguns poderão ser em regime de e-learning ou b-learning.
Os módulos de formação que compõem o Enriquecimento podem funcionar simultaneamente para percursos de formação contínua, racionalizando-se, assim, os recursos de formação.
Cada área de formação é composta por módulos de formação de duas horas, sendo que, para cada área, são indicados
o módulo obrigatório e aqueles optativos.
Cada Candidato a Dirigente deverá realizar um mínimo de dezasseis horas de formação, distribuídas da seguinte forma:
• Dez horas nos módulos de formação obrigatórios de cada área;
• Seis horas nos módulos de formação optativos, devendo estes ser de áreas distintas.
De acordo com as necessidades específicas de cada Candidato a Dirigente, bem como do interesse deste em aprofundar conhecimentos, poderão ser frequentadas horas adicionais de formação nos módulos de formação optativos,
contando estes futuramente para os percursos da formação contínua.

Conteúdos
Na tabela seguinte listam-se os módulos de formação relevantes em cada uma das áreas do enriquecimento, apresentando-se os módulos obrigatórios e exemplos de módulos optativos, bem como os respetivos conteúdos.
ÁREA

MÓDULO DE FORMAÇÃO

CONTEÚDOS

OBRIGATÓRIO

Pedagógica

Aspetos fundamentais do desenvolvimento da criança e do adolescente
nos seguintes domínios:
• Físico
• Afetivo
• Carácter
Desenvolvimento da criança e do
• Espiritual
adolescente
• Intelectual
• Social
Relevância dos fatores ambientais
e hereditários em cada uma destas
componentes
Exemplificação do papel do Escutismo
como facilitador do desenvolvimento
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OPTATIVOS

Contextos familiares
Família e Escutismo

Contextos educativos
Relação Escutismo-família
Papel complementar do Escutismo

O papel da avaliação na educação
Instrumentos de diagnóstico
e avaliação

A avaliação diagnóstica
A avaliação de desenvolvimento
Instrumentos de avaliação em contexto não formal: observação, registo

Perfis comportamentais
Gestão da indisciplina
Indisciplina

Metodologia escutista e instrumentos
para a gestão da indisciplina (organização da unidade, sistema de patrulhas,
conselho de guias)

Contextos sociais de implantação do
Escutismo
Interesses e estímulos dos jovens
Caracterização sociológica
dos jovens

Papel do grupo no desenvolvimento
dos jovens
Perfis e papéis sociais assumidos pelos
jovens
Papel do Escutismo no desenvolvimento social

Desenvolvimento emocional e desenvolvimento afetivo
Papel do Escutismo no desenvolvimento da autoestima
Desenvolvimento afetivo

A afetividade e a relação com o outro
Papel do Escutismo na promoção do
respeito pelo outro
O adulto: o afeto como base da relação educativa
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OBRIGATÓRIO

Catequese e Escutismo

Relação entre conteúdos catequéticos
e objetivos educativos na área do desenvolvimento espiritual
Aproveitamento dos conteúdos da Catequese na planificação da atividade
escutista

OPTATIVOS

Estudo do Catecismo da Igreja Católica
O Catecismo da Igreja Católica

Dirigente como modelo de vida para
os jovens
O “You Cat” no trabalho da unidade

Os momentos da Eucaristia
A Eucaristia

A Eucaristia explicada aos jovens
Critérios para animação da Eucaristia

O papel da oração na vida do cristão

Educação para a Fé
Animação de momentos de oração

A oração comunitária e a oração individual
Animação de momentos de oração – o
espaço para a oração, a oração partilhada

O conceito de Caridade
A doutrina social da Igreja
Doutrina social da Igreja

O serviço na atividade escutista como
expressão da Caridade
Aproveitamento das atividades de serviço para desenvolvimento espiritual

A vida dos patronos
O modelo dos patronos
Patronos e Modelos de Vida

A diferença entre patronos e modelos
de vida
Inserção da figura modelar na atividade escutista e na vida das unidades
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OBRIGATÓRIO

Momentos da reunião
Animação de reuniões de unidade

Tempos de atenção
Diversificação de momentos
Aproveitamento pedagógico das reuniões

OPTATIVOS

Organização de atividades:
• Aspetos logísticos
• Recursos
• Planeamento do dia
Critérios para preparação da ativida- • Aproveitamento pedagógico de
todas as fases da atividade
de escutista
• Envolvimento dos escuteiros na
atividade
• A atividade como oportunidade
educativa
A relação entre sistema de progresso e
método do projeto
Planeamento integrado de atividades

Planificação por objetivos
A integração de objetivos individuais na
planificação da atividade da unidade

Recursos de Animação

Momentos do Fogo de Conselho
Animação de Fogo de Conselho

Portefólio de gritos e aplausos
Gestão do tempo
A relação com os encarregados de
educação

Animação de reunião de pais e A dinâmica da reunião de pais
encarregados de educação
Gestão de tempos numa reunião de
pais
Gestão de conflitos em reunião
Papel do simbolismo
Papel do imaginário na atividade
O imaginário na atividade escutista

O imaginário em diferentes unidades:
adequação à idade
O imaginário como referencial pedagógico
Técnicas de animação do imaginário:
caracterização, narração
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OBRIGATÓRIO

Orientação com bússola e mapa
Orientação

Vários métodos de orientação por carta topográfica
Tipos de orientação
Função pedagógica da orientação

OPTATIVOS

Nós
Pioneirismo

Ligações
Função pedagógica do pioneirismo

Reconhecimento de pegadas

Pegadas

Recolha de pegadas em gesso

Função pedagógica do raide
Recursos Técnicos
Raide/Hike

Tipos de raide (natureza, cultural, fotográfico, etc.)
Etapas de raide
Planificação

Função educativa do jogo de pistas
Jogo de pistas

Sinais de pista
Pistas naturais

Função educativa dos códigos e mensagens
Códigos e mensagens

Adequação dos diferentes códigos a
diferentes idades
Portefólio de códigos
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OBRIGATÓRIO

Regras de segurança na preparação
das atividades
Responsabilidade civil

Responsabilidade civil dos Dirigentes

OPTATIVOS

O acampamento escutista vs. outros
acampamentos
Vida em campo

Planificação da vida em campo
Acampamento e educação ambiental

Atividades seguras
Segurança nas atividades

Segurança e Bem-Estar em Campo

Saúde e bem-estar

Regras de segurança no uso de equipamento

Atividades saudáveis
Alimentação saudável em atividade

Farmácia de campo
Princípios básicos de socorrismo

Procedimentos a adotar em quadros
de emergência diferenciados
Procedimentos a adotar perante sintomas típicos de doença
Alimentação equilibrada

Alimentação em campo

Confeção de refeições em campo: nutrição e segurança
Critérios para elaboração de ementas
em atividade
Refeições económicas e saudáveis
A cozinha selvagem

Os exemplos de módulos optativos não são exaustivos e poderão ser considerados módulos de formação equivalentes e igualmente relevantes.
Avaliação
Devem ser previstas formas de avaliação da aprendizagem referentes aos módulos de formação que compõem o
Enriquecimento.
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