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Agrupamentos

Caros irmãos escutas,
Conforme apresentado no último conselho regional, o nosso Encontro Regional de Guias,
previsto para dia 7 de Abril, terá uma dinâmica particular e integrada com o Encontro Nacional de
Guias, de 12 e 13 de Maio. No fundo pretende-se realizar uma atividade tipo, que venha a funcionar
igualmente nos anos subsequentes, que tenha um cariz pedagógico forte e que possa ter
repercussões positivas no funcionamento/dinamismo da associação. A valorização do papel dos
guias e a fundamentação do trabalho realizado em cada unidade nas decisões/orientações do
Conselho de Guias é algo essencial e um legado que o nosso fundador nos deixou e incentivou
sempre.
Assim e de uma forma simples pretende-se uma atividade de vivência contínua, a iniciar nas
unidades, depois no agrupamento, depois na região e finalmente no nível nacional. As conclusões e
vivências nacionais deverão ser depois transmitidas a nível regional, de núcleo e local através da
participação nos conselhos regionais e de núcleo, pelos guias respetivos.
A equipa nacional pedagógica preparou um documento de suporte e de explicação para a
dinâmica pretendida.
Neste ano o tema de consulta escolhido será: E Tu Guia, "guias" ou "empurras"?
Assim o tema de consulta e os temas de interesse deverão ser trabalhados nas unidades e
agrupamentos, através da realização de conselho de unidade e agrupamento, até Março de 2018. Do
Conselho de Guias de Agrupamento deverão eleger 2 guias por secção que virão a ser os
representantes do agrupamento no Conselho Regional de Guias, no dia 7 de Abril. Neste dia todos os
guias das secções deverão participar no Encontro Regional de Guias. Num momento deste encontro
haverá o Conselho Regional de Guias, onde aí sim deverão estar presentes apenas os
representantes dos agrupamentos de cada secção. Neste conselho serão apresentados e debatidos
os resultados dos Conselhos de Guias de Agrupamento face ao tema de consulta e outros de
interesse que cada um traga. No Conselho Regional serão eleitos 3 guias por secção,
obrigatoriamente 1 de cada núcleo, para que sejam os representantes regionais no
Conselho Nacional de Guias, onde serão apresentados os resultados do Regional.
As conclusões do Nacional serão depois apresentadas pelos guias representantes da região
nos respetivos Conselhos de Núcleo e no Conselho Regional. No fundo dar voz de intervenção a
todos aqueles para quem verdadeiramente se destina o trabalho do movimento escutista e da
associação CNE.
Qualquer dúvida que tenham enviem-na para srpe.coimbra@escutismo.pt.
Não deixem escapar esta oportunidade pedagógica e de enriquecimento de cada um dos
vossos lobitos e escuteiros. Vamos todos empenharmo-nos na dinamização desta atividade, que é
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essencial para a valorização dos nossos guias e do seu papel fundamental nas
patrulhas/unidades/agrupamentos. Mas essencialmente, enquanto líderes do amanhã nos mais
variados contextos da vida pessoal, profissional e social de cada um.
Uma forte canhoYa
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