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   Aos 
    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: EGO’s 2018/19 
 

 
N. Ref: 29/2018     Data:     18/10/2018 
 
Caros Irmãos Escutas, 

 

Conforme o previsto no Plano e Orçamento para 2018/19, nos dias 17 e 18 de novembro de 2018 irão 
realizar-se as primeiras sessões dos EGO’s para todas as Secções, sendo que esta atividade terá lugar 
em Campelos.  
 
A 1ª sessão do EGO terá os seguintes objetivos gerais:  
- Evidenciar o papel do Guia, enquanto líder, na vivência em subunidade;  
- Fomentar e formar na prática do Método do Projeto:  
- 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 essencial a presença de, pelo menos, um animador a acompanhar a respetiva unidade.  

 

O EGO tem o valor de 10,00 € no total das 2 sessões. 
Para a IV secção, sendo apenas uma sessão, o custo é de 5,00 €. 
A inscrição dos Animadores terá um custo de 5,00 € por sessão. 

 

 

O pagamento será realizado na 1ª sessão aquando do check-in.  
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Apenas será permitida a inscrição de um elemento por subunidade (Guia ou Sub-Guia), sendo 
preferencial a presença do Guia, para maior aprofundamento da sua missão. 
As inscrições deverão ser efetuadas até dia 04 de novembro, através do preenchimento do formulário 
disponível no seguinte link: https://goo.gl/forms/q2aFNBog1tbvNCSi1 
 
Todas as demais informações serão enviadas em tempo útil para os endereços oficiais dos 
Agrupamentos. 

 

Contamos com todos!   

Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar. 

 
 
Uma forte canhota,  
 

 
 
Cátia Zeferino 
Secretária Pedagógica 
sp.oeste@escutismo.pt 
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