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CNE

CIRCULAR N.º 14/2022
De: Secretaria de Núcleo Recursos Adultos
Para: Direcção de Agrupamento e chefias das secções
2022-02-22
Assunto: Monográfico de pioneirismo
Caros Chefes
Conforme consta do Plano de Actividade, aprovado no Conselho de Núcleo de 20 de
Novembro último, pretende-se realizar, em local a definir brevemente, no próximo dia
12 de Março, um curso monográfico sobre técnica escutista de modo a dotar os
dirigentes, noviços e aspirantes a dirigentes com ferramentas e conhecimentos
pedagógicas para ensinamento aos lobitos, exploradores/moços, pioneiros/
marinheiros e caminheiros/companheiros como preparação para as actividades de
secção, agrupamento e XV Jamboree Açoriano.
Neste curso serão ministrados ateliers sobre: nós; técnicas de construção e técnica do
machado/serra.
A concentração será às 9 horas e o seu terminus às 17 horas e os participantes
deverão comparecer munidos com:
- farda de campo (camisola da secção/pólo de dirigente, calção, meias, jarreteiras e
lenço, se investido) e máscara;
- agasalho/impermeável e boné/chapéu, em caso de Sol;
- almoço e lanche;
Por agrupamento recomenda-se que levem:
- machada, serra, abre buracos (bico de pato/pá-fura) e faca de mato em número
suficiente para o efectivo inscrito.
As inscrições, gratuitas, terão de ser efectuadas pelo SIIE (actividade N01040023) até
ao dia 6 de Março de modo a que possamos estimar o número de ateliês. Esta será
através do menu Inscrição em Actividades na ficha individual do próprio.
Em caso de condições climatéricas adversa ou número de inscrições ser reduzido, a
mesma poderá ser cancelada. Neste caso, será comunicado ao Chefe de
Agrupamento que se encarregará de difundir pelos inscritos.
Com uma forte canhota e votos de boa caça, boa pesca
A Secretária de Núcleo Recursos Adultos Adjunta

(Esmeralda Margarida Galvão Mendonça Araújo)
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