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CIRCULAR N.º 40/2022 

 

DE: Secretaria de Núcleo Recursos Adultos 

PARA: Chefias dos agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 

2022-05-08 

ASSUNTO: Percurso Inicial de Formação – Enriquecimento – avisos 

Devido à ausência justificada de vários formandos, a Secretária Regional dos Adultos, 

Recursos Educativos e Formação repetirá, nas próximas Terça-feira e Quarta-feira, 

dias 10 e 11 de Maio, através da plataforma ZOOM, a sessão do Enriquecimento do 

PIF iniciado no presente ano escutista. Os formandos que frequentaram, na totalidade, 

a formação realizada este fim-de-semana (7 e 8 de Maio), não necessitam de a repetir.  

O endereço de acesso à plataforma será enviado no decurso desta semana para a 

caixa de correio do formando indicada no formulário de inscrição. 

A formação decorrerá, em ambos os dias, no horário entre as 20 e as 23 horas. 

Os participantes, após admissão no encontro, deverão, no "bate-papo", escrever a sua 

identificação (nome e apelido) e agrupamento. 

Apela-se aos chefes dos agrupamentos e tutores para divulgarem essas informações 

junto dos interessados bem como notificar a Junta de Núcleo para o caso de ausência 

dos próprios.  

Os formandos de cursos já concluídos, que não tenham frequentado este enriqueci-

mento, poderão fazê-lo de modo a completar o seu Percurso Inicial de Formação. 

Relembra-se a quem ainda não procedeu ao pagamento da inscrição – € 35,00 – para 

o fazê-lo, o mais breve possível, para a conta bancária da Junta de Núcleo de S. 

Miguel, enviando o comprovativo para a caixa de correio: cne_jnsm@sapo.pt. 

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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