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          De: Secretaria Pedagógica  

Para: Chefes de Agrupamento 

          Assunto: Encontros de Guias nos Agrupamentos (EGA) 
Data: 05 janeiro 2022 

Ofício: 03/2022JNG 

Data limite inscrição: Final de fevereiro 2022 
 

Caro Chefe de Agrupamento, 

Espero que tudo esteja bem convosco e que este novo ano seja de esperança e acreditar que vamos todos  

dar o tal pontapé, o que nos caracteriza como sermos capazes de saltar por cima dos obstáculos. 

 

A nossa Missão é a de capacitar os mais jovens com saber, para isso lembro que estamos em tempo dos 

Encontros de Guias nos Agrupamentos os quais devem terminar até final de fevereiro. 

Ser guia é conduzir o bando a patrulha ou a equipa com sentido de entusiasmo e missão. 

 

Os encontros de Guias dividem-se em 4 encontros: Agrupamento, Núcleo, Região e Nacional  

e ter assim um crescimento progressivo, só podem alinhar os guias no EGN (Encontro de Guias de Núcleo) 

que estiveram no EGA (Encontro de Guias Agrupamento). 

 

Os Temas:  

 

Valorização do guia: Será um espaço com dinâmicas, jogos para ajudar o guia no seu trabalho quotidiano  

e ou ofertas de experiências únicas.  

 

 Conselho de Guias: Este será sempre um espaço onde todos escuteiros, pela voz dos seus líderes (guias), 

podem simplesmente deixar a sua opinião sobre situações específicas do agrupamento e das unidades.  

Este é também um espaço de debate e resolução, onde os guias são chamados a envolver-se nos centros de 

decisão. 

  

- Tecnologia: distração ou futuro? (Tema para consulta lançado pela Junta Central) 

 

 

 

Finalidades 

- Caracterizar o impacto que a tecnologia tem em todos os níveis da Associação, nomeadamente na vivência 

de cada uma das Unidades;  

- Envolver a Associação na discussão da temática “Tecnologia no Escutismo”;  

- Promover uma definição global do papel da tecnologia no Escutismo;  

- Pensar e debater as forças e ameaças relacionadas com o uso da tecnologia;  

- Propor oportunidades educativas que visem o aproveitamento positivo da tecnologia. 
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Tópicos para reflexão/discussão 

 

“REFLEXÃO No Encontro de Guias do Agrupamento pretende-se que os Guias façam uma reflexão sobre:  

- Que tecnologias utilizam no seu dia-a-dia? E no Escutismo em particular?  

- Que consequências positivas e negativas vêm na utilização da tecnologia nas suas vidas?  

- Que tecnologias podem ser utilizadas no escutismo de forma positiva?  

- Que impacto atribuem à tecnologia no sucesso imediato e futuro do escutismo?” 

 

 

 

Os encontros de guias do Núcleo estão agendados para o dia 5 de março.  

Em tempo útil enviaremos informação adicional. 

 

 

Votos de um Bom ano para todos, 

 
 

Sempre Alerta para Servir,   
   

 Porfírio Mendes 
Secretário pedagógico  
Pedagogico.guimaraes@escutismo.pt 
929 108 668 


