
 

De: Secretaria Nacional Pedagógica  

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Open Call – Conselho Consultivo Jovem do XXIV ACANAC 

Circular: 20-18-SNP 

Data: 09/12/2020 

 

Caras Equipas de Animação, 

 

O XXIV ACANAC que iniciará as comemorações do Centenário do CNE, vai ser realizado em 

2022, tal como já divulgado no Plano Trienal aprovado em Conselho Nacional de 

Representantes.  

Estamos a iniciar a construção deste ACANAC e acreditamos que os nossos jovens devem 

fazer parte deste caminho. Para este fim, irá existir o Conselho Consultivo de Jovens do 

ACANAC e que permitirá o envolvimento direto dos escuteiros nas fases de preparação, 

realização e avaliação do nosso acampamento nacional. 

 

Os principais objetivos do Conselho Consultivo Jovem do XXIV ACANAC são: 

- Enriquecer o projeto pedagógico da atividade em todas as suas fases, através de consultas 

diretas e/ou momentos de reunião, tanto com a Equipa Pedagógica como com as restantes 

equipas do projeto. 

- Proporcionar uma oportunidade educativa de crescimento para os escuteiros em causa. 

 

Desta forma, a Secretaria Nacional Pedagógica lança uma open call para selecionar 5 Lobitos, 

5 Exploradores e 5 Pioneiros. 

 

Para se poderem candidatar, os jovens devem: 

- Ser Lobitos, Exploradores e Pioneiros até aos 17 anos. 

- Candidatar-se para ser Conselheiros na Secção onde vão viver o ACANAC (por exemplo, os 

Lobitos com 9 anos deverão candidatar-se a Conselheiros na II Secção). É por este motivo que 

os jovens com 17 anos não têm a oportunidade de se candidatar, uma vez que o Campo da IV 

Secção já tem uma equipa de Caminheiros na sua preparação. 

- Estar motivados para esta missão, ter espírito crítico e saber expressar o que eles e os seus 

pares idealizam para esta atividade. 



 

 

Os interessados devem preencher o formulário que se encontra no seguinte link, e inserir carta 

de recomendação do Chefe de Unidade e vídeo de motivação com o máximo de 2 min. onde 

responda às seguintes perguntas: 

- Qual a tua experiência Escutista (nome, agrupamento, região/núcleo, melhores atividades, …) 

- Como gostavas que fosse o ACANAC? 

- Porque queres ser conselheiro jovem deste ACANAC? 

- Porque te devemos escolher para ser conselheiro jovem? 

 

A seleção será feita tendo em conta o perfil dos escuteiros, a representatividade nacional e a 

heterogeneidade de idades e género. 

 

O formulário deve ser preenchido até dia 15 de janeiro e os resultados serão divulgados até 15 

de fevereiro.  

 

Todos os custos associados serão assumidos pela equipa do ACANAC. 

 

Divulguem pelos nossos escuteiros a mensagem em anexo e incentivem à sua participação. 

 

Canhota amiga, 

 

Raquel Kritinas 

Secretária Nacional Pedagógica 

 

NOTA: Aquando da leitura desta circular deve ser subentendida a respetiva nomenclatura 

marítima ou aérea. 

 

https://forms.gle/UHEKjccV1QQfbn5e7


 

 

Olá Lobitos, Exploradores e Pioneiros! 

Sabias que…  

- O XXIV ACANAC, que se vai realizar em 2022, será o ACANAC do Centenário do CNE e… já 

está em andamento!  

- Irá existir uma equipa de Conselheiros Jovens que vão ajudar a construir esta atividade? 

Gostávamos muito que esta atividade fosse ao vosso encontro e de como a idealizam. Por 

isso, vocês são uma peça muito importante neste caminho que estamos a iniciar. 

Se és Lobito, Explorador e Pioneiro (até aos 17 anos), te sentes motivado para fazer este 

caminho até ao ACANAC 2022, tens espírito crítico e a capacidade de transmitir o que tu e os 

teus pares pretendem deste ACANAC, arrisca e vem fazer parte deste Conselho Consultivo 

Jovem, ao qual se vão juntar Caminheiros que estarão na equipa de preparação do campo da 

IV Secção.  

Para te candidatares, deves preencher o formulário que está neste seguinte link,  inserir carta 

de recomendação do teu Chefe de Unidade e o teu  vídeo de motivação com o máximo de 2 

min. onde respondas às seguintes perguntas: 

- Qual a tua experiência Escutista (nome, agrupamento, região/núcleo, melhores atividades, …) 

- Como gostavas que fosse o ACANAC? 

- Porque queres ser conselheiro jovem deste ACANAC? 

- Porque te devemos escolher para ser conselheiro jovem? 

 

Deves candidatar-te a ser Conselheiro na Secção onde vais viver o ACANAC, por exemplo, se 

és Lobito e já estás no último ano da Secção, deves candidatar-te a Conselheiro da II Secção e 

o mesmo para os Exploradores. 

Ficamos à espera da tua candidatura até ao dia 15 de janeiro. Os resultados serão divulgados 

no dia 15 de fevereiro. 

Porque a tua opinião conta, contamos contigo! 

 

Canhota amiga, 

 

https://forms.gle/UHEKjccV1QQfbn5e7


 

Raquel Kritinas 

Secretária Nacional Pedagógica 

 

NOTA: Aquando da leitura desta mensagem deve ser subentendida a respetiva nomenclatura 

marítima ou aérea. 

 

 


