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De:  Porfírio Mendes - Secretário Pedagógico 

Para: Chefes de Agrupamento 

           Assunto:  Partilha Pedagógica De “Guias” para Guias? 

Data: 13 outubro 2021 

Ofício nº 20/2021 JNG 

 

Caros Chefes de Agrupamento,  

 

Esperamos que esteja tudo bem convosco e que estejam já a trabalhar com alegria no novo ano escutista. 

 

A Secretaria Pedagógica lança o desafio aos chefes de unidade de cada Agrupamento para uma Partilha 

Pedagógica via online no dia 21-10-2021 às 21:30h.  

Sendo, portanto, um por secção, totalizando quatro por cada Agrupamento, é importante que se respeite este 

número de elementos. 

 

O tema é: De “Guias” para Guias?   

Desejamos que seja um encontro de Partilha das boas práticas nas respetivas secções, visando não só o papel 

dos nossos guias e a importância de tal Cargo, mas também qual o nosso papel enquanto adultos responsáveis. 

 

Enquadramento - Quando um dia perguntaram a Baden-Powell  

que grau escolheria nos quadros do escutismo se não fosse Chefe Mundial, ele respondeu:  

“Se me permitissem escolher um posto no Movimento, escolheria o de Guia de Patrulha”.  

Quis manifestar o Grande Chefe, que o papel mais relevante dentro do escutismo  

é o de Guia de Patrulha. 
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“A participação dos jovens é possível quando os adultos consideram que os jovens não só têm  

que seguir as suas pistas, mas também devem ir mais além e melhorar a sociedade.  

Portanto, os adultos devem acreditar que a sua missão é envolver os jovens na tomada de decisões e dar-

lhes responsabilidades reais.  

No movimento escutista, os adultos e os jovens devem trabalhar juntos para construir um mundo melhor.  

Como seria possível capacitar os jovens na cidadania sem lhes dar a oportunidade de compartilhar 

responsabilidades e tomar decisões?” 
 In (Participação dos jovens - Guia de referência; OMME - 2003) 

 

 As inscrições deverão ser feitas até às 23:59 do dia 18 de outubro de 2021.  

Para inscrição, poderão utilizar o link: 

https://forms.gle/He7WzVT6guMWERNT9 

Se por alguma razão o chefe de unidade não puder participar, poderá delegar para outro elemento da equipa de 

animação.  

 Nota: Depois da inscrição feita fica atento/a ao teu e-mail 

 

 

Sempre Alerta para Servir, 

 

Porfírio Mendes 

Secretario Pedagógico 
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