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CNE

CIRCULAR N.º 01/2022
DE: Secretaria de Núcleo Recursos Adultos
PARA: Chefes de Agrupamento do Núcleo de S. Miguel
2022-01-07
ASSUNTO: Percurso Inicial de Formação – Encontro Inicial extraordinário – avisos
No seguimento da nossa Circular n.º 63/2021, de 13 de Dezembro, e da mensagem da
Secretária Regional dos Adultos, Recursos Educativos e Formação remetida, dia 6 de
Janeiro, às 20h00, aos candidatos a dirigente inscritos no Encontro Inicial extraordinário que se realizará no próximo dia 8 de Janeiro de 2022, que a “responsabilidade
coletiva de limitar o número de contatos que possam colocar em risco aqueles com
quem trabalhamos, vimos informar que o mesmo decorrerá exclusivamente on-line,
através da plataforma ZOOM.
O encontro terá início pelas 14h00 e um final previsível às 20h00.
Para melhor clarificar e agilizar o decorrer dos trabalhos on-line, esclarece-se o
seguinte:
• Todos os participantes, após admissão no encontro, deverão ir ao "bate-papo" e
escrever a sua identificação (nome e apelido) e agrupamento através do qual estão
inscritos;
• Ao longo da sessão ser-lhes-á pedido que repitam este procedimento algumas
vezes;
• Qualquer dúvida ou dificuldade, antes ou durante a sessão, poderá ser colocada no
dia 7 (sexta-feira) depois das 16h00, após o encerramento das inscrições para o
contato ### ### ### (apoio técnico) [contacto fornecido na mensagem original] (…);
Relembramos que a frequência deste encontro é condição prévia obrigatória à
inscrição no curso de Iniciação à Pedagogia Escutista (IPE) que decorrerá nos dias 11,
12 e 13 de fevereiro de 2022.”

Os dados para aceder ao evento são os seguintes:
Ligação: https://zoom.us/j/93745392808?pwd=elVvYzVVZExMZDJtYUlnY2NwL1JRZz09
ID da reunião: 937 4539 2808
Senha de acesso: 1EyiB0
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Apela-se aos chefes dos agrupamentos para divulgarem essas informações junto dos
interessados bem como notificar a Junta de Núcleo para o caso de ausência dos
próprios.
Devido ao facto deste encontro ser virtual, o departamento de formação poderá
aceitar, ainda, inscrições através do preenchimento do formulário na ligação a seguir
indicada, até às 24 horas de hoje.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddHz7hGvBmcQf6JCAFgrlaE2l_ilDAb77l5011XMxEnUbGA/viewform?usp=sf_link

Com uma forte canhota e votos de boa caça, boa pesca

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

A Secretária de Núcleo de Recursos de Adultos

(Cidália Maria Teixeira Ponte)
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