De: Chefe Nacional Adjunto
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais
Assunto: Escutismo em tempo de covid 19 – Plano de desconfinamento
Data: 28-05-2020
Circular:03-CNA-2020
Caros Irmãos Escutas,
Conforme apresentado na última Circular 2-CNA-2020, a nova realidade que se depara
à nossa frente é o regresso gradual e cuidado à vida nos nossos Agrupamentos neste
período de pandemia, procurando superar os problemas entretanto gerados, garantindo
que não queimamos etapas e que estamos em condições de acolher os nossos
escuteiros em pequenos grupos e com as exigidas condições de segurança
(lavagem das mãos, uso de máscara e distanciamento físico), de preferência utilizando,
sempre que possível, espaços exteriores.
Será permitida a retoma das atividades presenciais a partir do dia 19 de junho 2020,
conforme indicado na Circular 15-CN-2020, se, e só se, a direção de Agrupamento
sentir que os requisitos de segurança indicados nas orientações estão verificados e
passíveis de ser implementados.
Queremos, por isso, trilhar esta jornada juntos, com algumas orientações que aqui
continuamos a apontar.
O documento com a estrutura que aqui se indica, está disponível neste Link:
Jornada de Regresso:

Direção de agrupamento
Equipa de animação
Conselho de Pais

Já disponível
Já disponível
Já disponível
Já disponível

Sede
Conselho de Guias

Já disponível

Já disponível
Vida da Patrulha ou Unidade
Já disponível
Atividade de Patrulha ou Unidade

Este documento é uma ferramenta aberta e em permanente melhoria e evolução,
procurando acompanhar as melhores e mais adequadas práticas e decisões legais, bem
como aconselhamentos das entidades de saúde competentes, podem ainda enviar os
vossos contributos para o endereço de e-mail desconfinamento@escutismo.pt
Sessões de esclarecimento do documento para os chefes de agrupamentos:
As sessões de esclarecimento serão direcionadas para chefes de agrupamento ou, em
sua substituição, ou alguém designado em sua substituição. Os convites para estas
sessões, serão enviados para o e-mail geral do Agrupamento e para o e-mail do Chefe
de Agrupamento que se encontram no SIIE.
Datas

Regiões

03/06/2020 Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra e Bragança-Miranda
08/06/2020 Braga e Vila Real
10/06/2020 Suíça, Açores, Guarda, Lamego, Leiria, Madeira, PCB, Santarém, Viseu e
Macau
11/06/2020 Algarve, Beja, Évora, Lisboa e Setúbal
Estas sessões serão gravadas para re-visualização caso necessário. Iremos
igualmente disponibilizar um documento com perguntas frequentes, que será
alimentado com as questões que sejam colocadas.
As atividades continuam suspensas até dia 18 de Junho 2020

Canhota amiga,
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