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   Aos 
   Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 
Assunto: Enriquecimento - Informações 
 

N. Ref: 24/2016         Data:     12/12/2016 
 
Caros Irmãos Escutas, 

O Enriquecimento integra uma das componentes de formação obrigatória do período de 
estágio dos candidatos a dirigentes, visando a consolidação formativa do Candidato a 
Dirigente em diversas áreas temáticas, entendidas como chave para o exercício da missão de 
Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.  

Assim sendo:  

 O Enriquecimento visa a aquisição, consolidação ou aferição de conhecimentos de 
temas diversificados no quadro das seguintes áreas formativas:  

o Área Pedagógica  
o Área de Educação para a Fé  
o Área de Recursos de Animação  
o Área de Recursos Técnicos  
o Área de Segurança e Bem-estar em Campo  

 
 Os Candidatos a Dirigente devem frequentar os módulos de formação em cada 

uma das áreas indicadas.  
 Cada área de formação é composta por módulos de formação de duas horas, 

sendo que, para cada área, são indicados o módulo obrigatório e os optativos.  
 Cada Candidato a Dirigente deverá realizar um mínimo de 8 módulos, distribuídos 

da seguinte forma:  
o 5 módulos obrigatórios  

 Área Pedagógica – Desenvolvimento da criança e do adolescente  
 Área de Educação para a Fé – Catequese e Escutismo  
 Área de Recursos de Animação – Animação de Reuniões de unidade  
 Área de Recursos Técnicos - Orientação  
 Área de Segurança e Bem-estar em Campo – Responsabilidade civil  
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o 3 módulos optativos, devendo estes ser de áreas distintas. 

Organização:  

 a Secretaria dos Recursos Adultos do Núcleo do Oeste vai proporcionar a 
possibilidade dos formandos que se encontram em estágio continuarem o seu 
percurso formativo criando vários momentos formativos com os respetivos módulos. 
 

 Os Módulos Obrigatórios vão decorrer entre Janeiro a Março às sextas-feiras às 
21h30.  

o Em cada uma das sextas-feiras definidas vão existir dois módulos a decorrer: 
um módulo mais a norte e outro mais a sul do Núcleo. Pretende-se que as 
formações decorram nas sedes dos agrupamentos, sempre que as condições 
o permitam, proporcionando aos formandos a possibilidade de conhecer as 
sedes de outros agrupamentos. 

o Cada unidade de formação só vai decorrer se existir um mínimo de 12 
formandos e o máximo de 20. 

o Os Dirigentes também podem frequentar estes módulos formativos, caso 
existam vagas. 

o A inscrição para os Módulos Obrigatórios de Enriquecimento deve ser feita 
no formulário online, clicando aqui, até ao dia 31 de dezembro.  

o As prioridades de inscrição serão analisadas de acordo com os seguintes 
critérios: 

1. Candidato a Dirigente em período de estágio, do Núcleo do Oeste, 
por ordem de inscrição; 

2. Candidato a Dirigente em período de estágio, de outros núcleos, por 
ordem de inscrição; 

3. Dirigentes do Núcleo do Oeste, por ordem de inscrição; 
4. Dirigentes de outros núcleos, por ordem de inscrição. 

 
 No INDABA Oeste 2017 estarão disponíveis Módulos Optativos das diversas áreas. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento não hesitem em contactar a SRA Núcleo do Oeste, 
através do e-mail sra.oeste@escutismo.pt  

Uma forte canhota,  
Equipa de Formação 
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