De:

Secretário Regional dos Adultos

Para:

Chefes de Agrupamento

Assunto:

IPE 12 – Percurso “Eunice Muñoz”

Ofício nº

03/2019

Data:

26 de janeiro de 2019

Caros Chefes de Agrupamento
Na sequência do Percurso de Formação Inicial, iniciado com o ultimo EI - Encontro Inicial
em 13 de Janeiro de 2019, vimos por este meio informar da sequência a este Percurso, com a
inscrição nominal dos vossos formandos no próximo IPE 12 - Iniciação à Pedagogia Escutista, na
data já por vós conhecida do Plano Regional aprovado, a realizar de 23 a 24 de Fevereiro 2019.
O procedimento de inscrição será, como habitualmente, feito pelo Chefe de Agrupamento
através do formulário: https://goo.gl/forms/PERccRUk2M4D4ujE2 (apenas têm acesso ao formulário
fazendo o inicio de sessão com o e-mail oficial do agrupamento).
Para esta sessão poderão inscrever-se candidatos participantes do EI – Encontro Inicial
realizado em 13 de janeiro 2019, bem como outros candidatos que possam ter participado em EI há
menos de 3 anos e que ainda não se tenham inscrito em nenhum Percurso de Formação Inicial, e
dirigentes em situação de regresso ao activo, ou candidatos de outras regiões (a gerir pelo Secretário
Regional local).
Ressalva-se que só se realizará esta formação com um número mínimo de 18 participantes,
e um máximo de 35 participantes, por forma a viabilizar o sistema de patrulhas. Será usado, se
necessário, o sistema de triagem através da quota de dirigente/elementos verificada com base nos
últimos censos, e/ou de selecção de número restringido de elementos por agrupamento (critério de
prioridade de elementos feito pelo CA).

Relembro que para participar nas Formações, deverão ter um Tutor já designado (com a
devida formação presencial no Encontro/ Curso de Tutores) e proceder ao preenchimento do
Diagnóstico Inicial do Candidato (PDPE) (disponível para download no site da Junta Regional
http://www.coimbra.cne-escutismo.pt/secretarias/sra/docs.php ) .


Data: 23 a 24 de Fevereiro de 2019



Local: Seminário Menor – Figueira da Foz (a confirmar)



Início: às 9:00 de sábado, com término pelas 11:30 de Domingo;



Custo de inscrição: 15,00€ (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)



Prazo limite das inscrições: será impreterivelmente até 10 de Fevereiro, Domingo, por
questões de gestão de recursos,

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

Os candidatos que tenham confirmada a presença irão receber a necessária informação do
Curso, com o devido conhecimento aos respetivos agrupamentos, pelo Diretor de Percurso entretanto
designado.

Para qualquer dúvida, estarei ao dispor,
Com as melhores saudações escutistas,

Paulo Valdez
Secretário Regional dos Adultos

PV/PV

