Tema de Consulta 2018-2019
Encontro Nacional de Guias

Envolves-te?
Deixa-te envolver
A escolha do tema de consulta para o
Encontro Nacional de Guias de 2019 vem
ao encontro da vontade dos nossos guias
(no seguimento de uma temática - a Voz
dos guias do ENG 2018, na qual um dos
temas propostos para discussão pelos
guias foi - Escutismo e Comunidade –
impacto do escutismo na sociedade) e da
inclusão de um “novo” elemento no
método escutista - Envolvimento na
Comunidade (decidido incluir esta nova
maravilha na 41ª Conferência Mundial
Escutista realizada em Baku, Azerbaijão,
a 14-18 de agosto de 2017).

Conseguimos assim ir de encontro às
vontades dos nossos guias e, através dos
guias, aprofundar o conhecimento do
movimento quanto a esta adição ao
método escutista.

A missão do escutismo não estará
cumprida se os escuteiros/agrupamentos não ocuparem o seu lugar na construção ativa da sociedade em que se
inserem, daí que este novo elemento,
nova maravilha, do método escutista faça
todo o sentido.

Assim, desde cedo, as crianças e jovens
conhecerão o papel que poderão desempenhar nas suas comunidades e o
impacto que têm nas mesmas.

É no Envolvimento na Comunidade que os
valores e propósito do Escutismo fazem
sentido, e é neste espaço que os nossos
escuteiros e os nossos agrupamentos
devem, em conjunto com todos os
membros da sua comunidade (seja
escutista, paroquial, local, estudantil
etc.), trabalhar na construção de um
mundo melhor. Mais do que o serviço à
comunidade, é levar o Escutismo e os
nossos jovens ao seu encontro, a ser
parte dela, fazendo as coisas com os
outros e não para os outros ou pelos
outros.
O Envolvimento na Comunidade vem
realçar o papel que o Escutismo tem na
formação das futuras gerações tendo
como foco a cidadania ativa e a responsabilidade de cada um dos escuteiros.

“A Missão do Escutismo consiste em
contribuir para a educação dos jovens,
partindo dum sistema de valores enunciado
na Lei e na Promessa escutistas, ajudando a
construir um mundo melhor, onde as
pessoas se sintam plenamente realizadas
como indivíduos e desempenhem um papel
construtivo na sociedade.”
OMME

Este envolvimento inclui:
- Serviço voluntário dentro e fora do
Escutismo;
- Contribuir para a educação de jovens
em questões de comunidade e cidadania;
- Parcerias com a Comunidade;
- Ter uma presença ativa na Comunidade;
- Ser um exemplo de cidadania responsável na Comunidade;
- Capacitar os jovens e dares-lhe voz;
- Advogar pelos interesses e necessidades dos jovens;
- ...
Neste ENG vamos trabalhar com os
nossos guias este envolvimento e qual o
impacto que o Escutismo tem ou pode
ter nas nossas comunidades e na
sociedade.
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Objetivos
- Difundir pela associação a 8ª maravilha
do método escutista;
- Caracterizar o impacto que o Escutismo
tem na Comunidade;
- Compreender as expectativas que os
escuteiros têm sobre o Envolvimento;
- Envolver a associação na discussão da
temática escutismo na comunidade;

- Definir caminhos para melhorar o
envolvimento do escutismo na comunidade;
- Criar ferramentas de apoio às secções
no que diz respeito à 8ª maravilha do
método.

Tópicos para reflexão/discussão
Pretende-se com esta reflexão/discussão debater o impacto e o envolvimento nas comunidades
onde estes encontros se realizam: no Agrupamento, no Núcleo/Região e a nível Nacional.
AGRUPAMENTO - REFLEXÃO
No Encontro de Guias do Agrupamento pretende-se que os Guias façam uma reflexão sobre:
- Qual é para eles o significado de Comunidade.
- Se se sentem envolvidos na Comunidade;
- De que forma se envolvem na Comunidade e como podem melhorar estes aspetos de modo a
criar mais impacto local.
- Qual a importância de estarem inseridos numa Comunidade. O que ganham com isso e o que
dão aos outros.
Lobitos/Exploradores:
Sentes que o teu Agrupamento tem um
papel ativo na tua paróquia, freguesia,
cidade?
Achas que as pessoas da tua Paróquia/
Freguesia/Cidade dão valor ao teu
Agrupamento? E porque o dão?
O que podes fazer para que as pessoas
entendam o que fazes e aprendes no
escutismo?
O que gostavas de fazer para melhorar a
tua Comunidade (Paróquia, Freguesia,
Cidade)?
Há Lobitos/Exploradores/Moços que
participem de alguma forma na tua
Paróquia, Freguesia, Cidade? O que
fazem?

Pioneiros/Caminheiros:
Sentes que o teu Agrupamento está
envolvido na Comunidade?
Sentes que o Agrupamento tem um
impacto positivo na Comunidade?
Como podemos melhorar o impacto na
comunidade?
O que pode o Escutismo dar à Comunidade
local? O que nos dá a comunidade local?
Os escuteiros do teu agrupamento estão
envolvidos na Comunidade local? Como?
Achas importante os escuteiros e os agrupamentos estarem ativos na comunidade?
Qual é o entendimento dos escuteiros/
agrupamentos para o que de ve (e como
deve) ser o envolvimento na comunidade?
Sentes-te envolvido/ativo na tua comunidade?
O que podias fazer mais?

NÚCLEO/REGIÃO - DISCUSSÃO
Neste nível pretende-se que os guias
partam da reflexão que fizeram no Agrupamento para a discussão com os seus pares
sobre o impacto do escutismo na comunidade/sociedade. Será neste espaço que
deverão discutir tudo o que foram questionando no seu agrupamento e refletirem o
que pode ser melhorado na associação.

Qual é o entendimento dos Escuteiros para
o que deve (e como deve) ser o envolvimento na Comunidade?
Os escuteiros sentem-se envolvidos/ativos
na Comunidade?
Sentem que o Escutismo é reconhecido e
tem impacto na Sociedade?
O que pode o Escutismo dar à Comunidade
local? O que nos dá a Comunidade local?
Como podemos melhorar o impacto do
Escutismo na Comunidade/Sociedade?
Que tipo de impacto o Escutismo pode ter
na Comunidade/Sociedade?
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NACIONAL - CONSTRUÇÃO
No Encontro Nacional, pretende-se aferir o
impacto que os jovens sentem que têm na
Comunidade, bem como que tipo de
impacto os jovens querem criar e trilhar
caminhos para melhorar o nosso envolvimento na Comunidade.

Desta forma iremos:
- Recolher os contributos regionais e
compilar de forma a sumarizar a discussão
nacional do tema;
- Analisar os contributos e selecionar o
caminho a seguir;
- Formalizar um plano de ação;
- Entregar o plano de ação à Equipa
nacional.

Proposta de Dinamização
AGRUPAMENTO - REFLEXÃO
Neste nível acreditamos que os dirigentes dos agrupamentos têm toda a liberdade para realizarem este processo de reflexão adequando-o à sua realidade e aos seus guias. No entanto
gostaríamos de realçar a importância deste momento de reflexão (e de escolhas dos representantes ao nível seguinte) para toda a dinâmica do ENG, sem esta reflexão prévia a discussão e a
construção fica comprometida.
NÚCLEO/REGIÃO - DISCUSSÃO
Cada Núcleo/Região terá a liberdade de
escolher as dinâmicas que mais se adequem
ao grupo e à faixa etária a que se dirija.
Porém, deixamos um modelo de estrutura e
algumas dinâmicas tipo que podem ser
utilizadas para dinamizar a discussão.
1- Enquadramento da temática - 20 a 60
minutos (dependendo da duração do
encontro)
Este enquadramento deverá servir para
verificar se a reflexão sobre o tema foi feita e
para preparar os participantes para o
segundo momento de discussão.
- Dinâmicas:
- Jogos
- Role Play
- Dinâmicas com post it´s
2- Discussão - (mínimo de 20 minutos por
cada tópico de discussão):
Pretende-se que todos os guias emitam a
sua opinião e participem na discussão de
cada um dos tópicos de discussão, tendo
sempre em atenção as realidades dos seus
agrupamentos e o que eles querem para o
futuro.
- Dinâmicas:
- Coffee tables
- Speaker corners
- Fishbowl

Nestas dinâmicas é importante a presença
de um facilitador por temática, em que o seu
papel deverá ser apenas facilitar a discussão
entre pares sobre a temática orientando
para as questões que serão importantes
abordar caso seja necessário, no entanto em
momento algum deve dar a sua visão/opinião sobre a temática. è também seu papel
fazer a recolha dos pontos mais importantes
que forem discutidos.
3 - Conclusões para levar ao ENG - 20 a 60
minutos
Após toda a discussão das diversas
questões é importante compilar todas as
conclusões para depois poderem ser
transmitidas no ENG pelos representantes
do nível. É importante que estas estejam
estruturadas em aspetos positivos, problemas e passos para o futuro.
- Dinâmicas:
- Discussão em patrulhas e apresentação.
4- Eleição dos representantes - dinâmica
de escolha a ser definida por cada estrutura,
desde que sejam eleitos pelos pares.
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