
Encontro Nacional de Guias



Encontro Regional 

Dúvidas?

Dificuldades?

Notas:

- Enviar fotos dos encontros regionais;

- Enviar fotos dos representantes da Região;

- Eleição no encontro regional dos representantes de cada

região (para cada secção) que vão ser responsáveis por

apresentarem as conclusões regionais.



Encontro Nacional

Tema - Tu Guias?

Local - Quinta do Escuteiro - Batalha

Data - 12 e 13 de Maio de 2018

Imaginário - Os cavaleiros da Távola Redonda

Objetivo: construção de algo novo que irá influir positivamente

no desempenho do cargo de guia de patrulha.



Programa - preliminar

12 Maio - Sábado:

- Momento comum de abertura - Acolhimento - enquadramento do 
Imaginário e quebra gelo.

- Tema de Consulta - por secção - Manhã e tarde

1º Conclusões regionais (emissários regionais expõem as suas conclusões)

2º Construção - equipas de trabalho (divisão por 5 áreas - O papel do guia 
na patrulha; O papel do guia no conselho de guias; relação dirigente guia; 
importância do guia no agr/núcleo/região; Ferramentas de apoio ao guia)

3º Deliberação - plenário (apresentação das conclusões nas 5 
áreas/discussão final e formação de carta de intenções para levar a plenário 
geral.

- Momento de valorização (após jantar)



Programa - preliminar

13 Maio - Domingo

-9:00 Eucaristia

-10:30 - Temas de interesse dos guias

-Almoço

-Plenário de Encerramento

- Avaliação

(a terminar entre as 15h e as 16h)



Notas para Regiões:

- Imaginário - túnica medieval com o brasão da região na parte da frente por 

representante;

NOTA: esta túnica terá de dar para virar do avesso e a cor deverá ser decidida pelos 

representantes. O tamanho do brasão deverá ser decidido também pelos 

representantes.

- Adultos que acompanham os guias serão direcionados para as equipas de 

staff;

- Enviar fotos dos encontros regionais;

- Enviar fotos dos representantes da Região;

- Eleição no encontro regional dos representantes de cada região (para cada

secção) que vão ser responsáveis por apresentarem as conclusões regionais.




