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   Aos 
    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: Dia de Núcleo - Candidaturas 
 

 
N. Ref: 04/2018     Data:     11/02/2018 
 
 
Caros Irmãos Escutas, 
O dia 9 de Junho aproxima-se a passos largos e nesse dia vamos agregar todo o Núcleo do Oeste numa 
atividade que juntará todos os nossos jovens num momento de verdadeira fraternidade escutista. 
De acordo com o apresentado no passado Conselho Consultivo do dia 20 de Janeiro pretende-se um 
envolvimento dos agrupamentos na apresentação das propostas para o local de realização do Dia de Núcleo 
2018.  
Assim, segue em anexo o formulário de candidatura dos agrupamentos para receberem esta actividade.  
O calendário é o seguinte: 
1ª fase – Apresentação das Candidaturas 

• Até dia 24 de Março 
2ª fase – Analise Candidaturas (com visitas aos locais propostos) 

• De 25 de Março a 14 de Abril 
3ª fase – Escolha do Local 

• 15 de Abril 
4ª fase – Enriquecimento Pedagógico e preparação do local 

• 16 de Abril a 8 de Junho 
5ª fase – Realização da actividade 

• 9 de Junho 
6ª fase – Avaliação 

• 10 a 30 de Junho 
 
A escolha do local para a realização da atividade terá como base o preenchimento do formulário em anexo e 
a visita aos locais propostos. 
 
As candidaturas devem chegar por e-mail para geral.oeste@escutismo.pt até ao último dia para a 
apresentação das propostas. 
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Esperamos que este seja um processo participado por todos tornando desta forma o Dia de Núcleo uma festa 
para todos os jovens dos nossos agrupamentos. 
 
Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar. 
 
 
  

Uma forte canhota,  
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