
 

De: Secretaria Nacional Pedagógica 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Documentos e Ferramentas para aplicação do Sistema de Progresso 

Circular: 20-09-SNP 

Data: 31/08/2020 

Caríssimos Dirigentes e Candidatos a Dirigentes, 

 

Terminada a revisão e formatação de todos os documentos e ferramentas de aplicação do 

Sistema de Progresso, recentemente revisto e em vigor deste outubro de 2019, vimos, por este 

meio, partilhar os mesmos em formato digital, para que possam preparar a sua aplicação no 

Agrupamento e também partilhar com todos os vossos elementos os Cadernos de Pista e o 

Mapas de Pista individual. 

 

As Sessões de partilha desta revisão continuam a acontecer em todas as Regiões, pelo que 

pedimos que estejam atentos e participem, de modo a estarmos todos esclarecidos com o teor 

desta revisão. 

 

Na seguinte tabela estão os links dos documentos, formato de impressão e os destinatários 

dos documentos. 

 

Documento/Ferramenta Formato de 

impressão 

Destinatários 

Capítulo do Manual do Dirigente  A4 Dirigentes e Candidatos a Dirigentes 

Ferramenta de Início de Pista e 

Observação contínua - I Secção  

N/A Equipas de Animação 

Ferramenta de Início de Pista e 

Observação contínua - II Secção  

N/A Equipas de Animação 

Ferramenta de Início de Pista e 

Observação contínua - III Secção  

N/A Equipas de Animação 

Ferramenta de Início de Pista - IV Secção  N/A Equipas de Animação 

Ferramenta de Observação Contínua - IV 

Secção  

N/A Equipas de Animação 

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/1d55d49a-2ed9-427d-8511-528c761a6cc6
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/5ef5a2f8-1d35-4df8-a612-6cf56adae93b
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/5ef5a2f8-1d35-4df8-a612-6cf56adae93b
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/9baf614f-21e9-4051-9512-9b1748d1d463
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/9baf614f-21e9-4051-9512-9b1748d1d463
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/7fd1d3c7-f559-48b3-bde4-ed7f516b0d01
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/7fd1d3c7-f559-48b3-bde4-ed7f516b0d01
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/1df06f69-54a9-4340-9a0a-f57e63da10b6
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/6dc74eec-8179-4fb5-8986-4cf6089383c2
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/6dc74eec-8179-4fb5-8986-4cf6089383c2


 

Caderno de Pista – I Secção  A6 Lobitos 

Mapa de Pista individual (1) e (2)   A3 Lobitos 

Mapa de Pista de Bando A3 Bandos / Equipas de Animação 

Caderno de Pista – II Secção A6 Exploradores 

Mapa de Pista individual  A3 Exploradores 

Stickers para Mapa de Pista individual A3 Exploradores 

Mapa de Pista de Patrulha  A3 Patrulhas/ Equipas de Animação 

Caderno de Pista – III Secção (inclui Mapa 

de Pista individual)  

A6 Pioneiros 

Mapa de Pista de Equipa  A3 Equipas/ Equipas de Animação 

Marcadores de Mapa de Pista  A4 1 conjunto por Equipa (Jogo) 

Caderno de Pista – IV Secção (inclui Mapa 

de Pista individual)  

A6 Caminheiros 

Mapa de Pista de Tribo  Roda do leme e de 

instruções (Frente 

e verso) 

1 roda de leme por elemento + 1 roda de 

instruções por Tribo (ver instruções de 

montagem do Mapa) 

 

Contamos, muito em breve, ter todos os documentos e ferramentas de aplicação à venda no 

DMF, que contarão com algumas adaptações em relação aos documentos partilhados, de 

modo a que sejam mais atrativas, sustentáveis e exequíveis.  

 

Aproveitamos esta circular para informar que a partir de outubro, irão sair alguns artigos sobre 

a aplicação do Sistema de Progresso, com casos práticos e boas práticas de aplicação. 

Estejam atentos! 

 

Canhota amiga, 

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/32bb533f-0272-48ed-975d-4d4b14f032b7
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/c21a10c8-6870-4560-8ad2-156a1f73c6b0
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/a07d92a8-b27b-4034-97c1-a24244e120cd
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/a2310b4f-8e05-4e9c-a4be-31943b148006
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/113e1d61-049a-425b-9e10-23ce7d813723
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/8ba07c20-d2e7-4543-b0c1-ab28e9e9d7d6
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/3e83124b-9d97-4a4d-900f-0d5a39465845
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/d3a2c144-5753-4d85-a86d-71b1484a8b81
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/a7d0e08d-3f02-48ed-a8af-f6a5bbbfa588
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/a7d0e08d-3f02-48ed-a8af-f6a5bbbfa588
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/fc5cfd2f-3e37-4478-acb3-f53fa302aca7
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/5b488604-4d0e-4a2b-adcf-2b87088d8f3f
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/6513348a-6ba5-442c-a2ac-d70b87aec9b3
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/6513348a-6ba5-442c-a2ac-d70b87aec9b3
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/16327fd1-3665-4501-93b6-15dd15a36189


 

 

 

A Secretária Nacional Pedagógica 

Raquel Kritinas 

 

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

marítima ou aérea. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


