De:
Para:

Secretaria Regional dos Adultos / Secretaria Regional do Programa Educativo

Assunto:

ZENITE (Indaba Regional/ Azimute)

Ofício nº

43/2017

Data:

20 de dezembro de 2017

Chefe de Agrupamento

Caro Chefe,
Conforme consta no nosso Plano Pedagógico 2017/2018 aprovado, vimos desta forma
relembrar a nossa atividade ZÉNITE a realizar-se no próximo fim-de-semana 20 a 21 de Janeiro de
2018, em Figueiró dos Vinhos.
Para este ano, a Secretaria Regional do Programa Educativo e a Secretaria dos Adultos
uniram esforços no sentido de promover uma atividade conjunta, englobando o Azimute e o Indaba
Regional com o Tema: ORiENTA-(TE), dirigido, por isso, tanto a dirigentes investidos como a
candidatos a dirigentes em equipas de animação.
Neste fim-de-semana, que se iniciará no sábado às 9h30 e terminará Domingo, às 12h,
iremos, de acordo com a definição de Zénite (“ponto mais elevado a que se pode chegar” (sentido
figurado), in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa), tentar elevar os nossos Conhecimentos,
Competências e Atitudes e desenvolver mais habilidades, na senda da evolução como ‘Homo
Erectus’ .
Teremos por isso diversas dinâmicas, incluindo a partilha da noite, que contarão toda uma
História, desde sábado até Domingo e incluindo a dormida no local da atividade.

Local: a atividade decorrerá na Sede do Agrupamento 148 – Figueiró dos Vinhos, que fica
localizado no Convento do Carmo, Rua dos Bombeiros Voluntários, em Figueiró dos Vinhos.
.
Horário/Funcionamento:
- Check-in a partir das 8h30
- Início pelas 9h30 de Sábado e conclusão pelas 12h de Domingo.
- Havendo participantes que desejem pernoitar no local de véspera (dia 19/01) tentaremos
garantir as condições para pernoitar em regime de acantonamento (sem camas) e devendo informar
previamente dessa intenção para geral.coimbra@escutismo.pt
Material individual necessário: Além do material pessoal (e para a pernoita em regime de
acantonamento), cada participante deverá levar prato e talheres
Refeições: o almoço do sábado deverá ser levado de casa para partilha, as restantes
refeições de sábado e domingo serão da responsabilidade da organização. Caso não almocem no
Domingo, deverão informar para geral.coimbra@escutismo.pt
Preço: A atividade terá um custo de 7,00€ por pessoa.

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

Inscrições: Deverão ser realizadas no SIIE, na referência R07000017, a partir de 21 de
Dezembro até dia 14 de Janeiro e o comprovativo de pagamento deverá ser enviado para
geral.coimbra@escutismo.pt.
Não serão aceites pagamentos no check-in.
NIB para transferência: 0033 0000 0528 0988 222 43
Sem mais assunto, despedimo-nos na expectativa de que se juntem a nós, para mais um fimde-semana em que nos iremos rever, partilhar e celebrar a nossa vivência como Adultos no
Escutismo.

Com as melhores saudações escutistas,

Paulo Valdez
Secretário Regional dos Adultos

PV/PV

Ricardo Dias
Secretário Regional do Programa Educativo

