De:

Secretário Regional do Programa Educativo

Para:

Chefe de Agrupamento

Assunto:

AZIMUTE - Encontro Regional de Equipas de Animação

Ofício nº

45/2014

Data:

16-10-2014

Irmãos Caríssimos,
Como já havia ficado previsto no Projeto Pedagógico 2014/15, a Junta Regional de Coimbra
volta a promover o AZIMUTE - Encontro Regional de Equipas de Animação. Desta vez nos dias 14 e
15 de Novembro, no concelho de Pombal (local definitivo ainda sujeito a confirmação).
Este encontro é essencialmente de partilha, troca de ideias e formação para todos os que
trabalham com escuteiros, nas secções. Os destinatários são os dirigentes e candidatos a dirigentes
(noviços e aspirantes), mas também caminheiros que possam estar a ajudar nas secções.
O tema central da actividade deste ano – e trabalhado em cada secção – será o Programa
Educativo do CNE e as 7 Maravilhas do Método, no sentido de executarmos já o processo de
avaliação da implementação do Programa Educativo nos agrupamentos da nossa região.
Nos próximos dias será enviado um questionário que funcionará como tarefa prévia à
atividade. Pedimos que estejam atentos a isso.
O início está marcado para as 21h30m, de dia 14 de Novembro. Devem levar alguma comida
para partilha numa Ceia Regional que acontecerá ainda nesse dia.
As dormidas serão em regime de acantonamento. Será necessário levar pratos e talheres, as
refeições são da responsabilidade da organização.
A atividade termina no sábado, com o Fogo de Conselho. No entanto, está assegurado local
de dormida para quem ficar para o Indaba, ou preferir ficar a pernoitar e ir embora só no dia seguinte.
A atividade terá um custo de 7,00€ por pessoa.
As inscrições e pagamento deverão ser enviados para geral@coimbra.cne-escutismo.pt até
dia 9 de Novembro. ATENÇÃO: não serão aceites inscrições depois da data limite.
O NIB para Transferência Bancária é 0033 0000 0528 0988 222 43.
Sem mais assunto, despedimo-nos na expectativa que se juntem a nós.
Com as melhores saudações escutistas,

Secretário Regional do Programa Educativo
NCC/DC
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