De:

Junta Regional de Coimbra – Secretaria Regional dos Adultos

Para:

Chefes de Agrupamento

Assunto:

FGPE– Formação Geral em Pedagogia Escutista – Percurso D. Catarina de Bragança

Ofício nº

08/ 2018

Data:

01 de fevereiro de 2018

Caro Chefe de Agrupamento,
Conforme consta no Plano e Orçamento aprovado em Conselho Regional, o curso FGPE – Formação
Geral de Pedagogia Escutista do Percurso D. Catarina de Bragança vai ser realizado em 17 e 18 de Março
(1ª sessão) e 28 a 29 de Abril (2ª sessão) de 2018, em duas sessões complementares.
Enviamos assim o procedimento de inscrição, que será feita pelo Chefe de Agrupamento através do seguinte
formulário: https://goo.gl/forms/mBmOGM24zmj6Db3n2 (apenas têm acesso ao formulário fazendo o início de
sessão com o e-mail oficial do agrupamento/ Região).

Este FGPE destina-se prioritariamente a candidatos que:


iniciaram o seu Percurso Inicial com frequência de EI e de IPE do correspondente Percurso;



concluíram o seu processo de Discernimento, com a entrega de todos os Trabalhos à Distância
intercalares ;



têm o seu PDPE e Diagnóstico Inicial cumpridos, e elaborado o Plano de Formação Específico, com o
devido acompanhamento de Tutor;



têm desenvolvido paralelamente a sua Maturidade Cristã, com o apoio do Tutor e do Assistente Local;



cumprem com os critérios definidos em regulamento geral do Perfil do Candidato a Dirigente - em
articulação com as normas regulamentares e no respeito pelos estatutos no recrutamento de Adultos
pelo Corpo Nacional de Escutas, em situação aferida e da responsabilidade do Chefe de Agrupamento;



estão em condições de iniciar o seu Estágio numa secção, de acordo com a Direção do Agrupamento e
por vontade e compromisso próprios.

Relembramos que o FGPE faz parte do Percurso Inicial de Formação, no 2º ano (Estágio) e após concluída
a fase de Discernimento; destina-se genericamente a todos os Noviços e Aspirantes a Dirigentes (que inclui
dirigentes de ‘regresso ao activo’), e é de caráter obrigatório para os que já iniciaram o seu Percurso Inicial com
o EI - Encontro Inicial e com o IPE – Iniciação à Pedagogia Escutista e pretendem concluir o seu processo de
Investidura.
Sendo um trabalho de formação em continuidade, a inscrição na 1ª sessão pressupõe obrigatoriamente a
frequência da 2ª sessão, nas datas acima indicadas.

Junta Regional de Coimbra
tel 239 833 782 | telm 967 748 916
e-mail: geral.coimbra@escutismo.pt

Para esta formação presencial poderão também inscrever-se candidatos que frequentaram o EI - Encontro
Inicial e o IPE- Iniciação à Pedagogia Escutista e suspenderam o seu Percurso Inicial, por motivo devidamente
justificado, por ‘ordem de antiguidade’, por ‘ordem de registo’ e, caso necessário, atendendo e dando prioridade
à quota (relação número de elementos por dirigente) de cada agrupamento, de acordo com o ultimo Censo.
FGPE – D. Catarina de Bragança: 17 e 18 de Março (1ª sessão) e 28 a 29 de Abril (2ª sessão) de 2018;
Local: Seminário Menor – Figueira da Foz (1ª sessão)
Início: às 8:30 do 1º dia, com término pelas 18:30 do último dia ;
Custo de inscrição: 85,00€ (IBAN para Transferência PT50 0033 0000 0528 0988 222 43, podendo ser feito
depósito na mesma conta ou ser descontado do devido Fundo de Apoio à Formação do Agrupamento – caso
exista).

As inscrições serão aceites impreterivelmente até 28 de Fevereiro, e não se aceitando candidaturas
após esta data.
A Formação só terá lugar com o mínimo de 18 candidatos, e com o limite máximo de 35 candidatos.

Os candidatos aceites receberão informação de aceitação no Curso e outros pormenores, com o devido
conhecimento aos respetivos Agrupamentos, Chefes de Agrupamentos e Tutores.

Com as melhores saudações escutistas,

Paulo Valdez
Secretário Regional dos Adultos

PV/

