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   Aos 
   Agrupamentos do Núcleo do Oeste 
 

 
Assunto: EGO’s 2017/2018 
 

N. Ref: 30/2017         Data:     20/10/2017 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 
Conforme o previsto no Plano e Orçamento para 2017, nos dias 18 e 19 de Novembro de 
2017 irão realizar-se as primeiras sessões dos EGO’s para todas as Secções, sendo que esta 
atividade terá lugar na vila da Atouguia da Baleia. 

 
A 1ª sessão do EGO terá os seguintes objetivos gerais: 
 - Redescobrir, de forma prática e participada, o Método do Projeto: 

- Envolver os jovens nas decisões pedagógicas através das ferramentas do método; 
- Evidenciar a missão do Guia; 
- Promover a autoconfiança e consequentemente fortalecer o espírito de liderança; 
- Facilitar a troca de experiências, aspirações e conhecimentos entre Guias; 
- Envolver, proactivamente, os animadores nas atividades pedagógicas, potenciando 

os seus conhecimentos e capacidades. 
- Contribuir para a formação contínua dos Animadores. 

 
É aconselhável a presença de, pelo menos, um animador a acompanhar a respetiva 
unidade. Na impossibilidade de fazerem esse acompanhamento é obrigatório, pelo menos, 
um animador por cada duas unidades, de modo a garantirmos os recursos necessários à 
concretização da atividade. 
 
O custo do EGO será comparticipado em 50% pela JNO, tendo o valor de 20,00 € no total 
das 2 sessões, sendo 10,00 € custeado pelo participante e 10,00 € comparticipado pela JNO.  
 
Para a IV secção, sendo apenas uma sessão, o custo é de 10,00 € sendo 5,00 € custeado 
pelo participante e 5,00 € comparticipado pela JNO. 
 
A inscrição dos Animadores terá um custo de 5,00 € por sessão.  
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O pagamento será realizado na 1ª sessão aquando do check-in. 
 
Apenas será permitida a inscrição de um elemento por subunidade (Guia ou Sub-Guia) 
 
As inscrições deverão ser efetuadas até dia 05 de novembro, através do preenchimento do 
formulário disponível no seguinte link: 
 
https://goo.gl/forms/tDVn7XyAC5YpNrvk2 
 
Convocam-se todos os Animadores, que irão participar no EGO, para uma reunião no 
próximo dia 3 de novembro às 21h30m em local a informar oportunamente, de modo a 
podermos trabalhar em conjunto. 
 
Sendo, que os Animadores têm uma importante missão no acompanhamento das suas 
unidades, ao participarem na 1ª sessão do EGO terão a oportunidade de participar em 
momentos formativos: 
- Planeamento integrado de atividades (Módulo do Enriquecimento) 
- Tertúlia 
 
Todas as demais informações serão enviadas em tempo útil para os endereços oficiais dos 
Agrupamentos.  
 
Contamos convosco, 
 
Com as melhores saudações escutistas, 
 

 
 
Rui Pedro 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 
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