
Pretendemos que o Encontro Nacional de Guias (ENG) 
seja um espaço de valorização e uma verdadeira ferramenta  

de participação  jovem, reforçando a importância que os mesmos têm 
como “centro” do  Programa Educativo da associação, partindo de uma dinâmica 

que engloba todos os escuteiros, desde o agrupamento até à maior estrutura do CNE, pela 
voz dos seus guias.

Encontro Nacional de Guias

setembro/outubro

fevereiro/março/abril
dezembro/janeiro

novembro

maio

Lançamento 
de temas pelo
Comité Nacional
Pedagógico

Discussão dos temas 
lançados e/ou 
levantamento de propostas 
de outros temas de interesse 
relacionados e eleição do 
representante aos 
encontros dos níveis 
seguintes

NO AGRUPAMENTO
SNP

SNP
NO NÚCLEO/REGIÃO NO ENG

Discussão e partilha 
dos temas e conclusões,
trazidos pelos guias dos 
respectivos agrupamentos, e
eleição dos representantes
ao encontro do nível 
seguinte

Discussão e partilha 
para a elaboração de
propostas conclusivas

Avaliação e 
Reflexão da

iniciativa 
em Comité 

Nacional
Pedagógico

Modelo pedagogico do Agarra este projecto

Ask the Boy

Envolvimento Construção Discussão

Reflexão

Valorização



Tema de consulta – TU GUIAS?

Enquadramento do tema de consulta
É chegada a hora de questionarmos os nossos guias se estão verdadeiramente a desempenhar o cargo mais 

importante em toda a dinâmica do Escutismo ou se são apenas meros portadores de um cargo.
É importante perceber se eles entendem a importância do seu cargo, mas mais importante ainda é 

se eles percebem o que lhes é pedido quando aceitam a responsabilidade de ser guia de uma Patrulha.
Desta forma, o desafio será despoletar em toda a associação esta dinâmica de reflexão/discussão/

construção sobre o papel do guia.
Para “guiar” não chega saber, é preciso também estarmos habilitados para o fazer, e é daqui que 

deveremos partir para trabalhar este tema.
 
E Tu Guia, “guias” ou “empurras”?

Enquadramento para o Encontro de Guias do Agrupamento

No Encontro de Guias do Agrupamento pretende-se que os guias façam uma reflexão sobre se 
“guiam” ou “empurram”. Isto é, se sabem qual a missão do guia e se percebem a importância do seu 
cargo em toda orgânica escutista.

Perguntas orientadoras para a reflexão dos guias sobre o tema de consulta: 
• Serei eu um Líder?
• Dou o exemplo à minha patrulha?
• Encarrego-me de transmitir aos meus elementos a mística da minha patrulha (ex: grito, bandeirola, 

livro de ouro,...)?
• Mantenho o espírito da minha patrulha elevado?
• Tenho competências técnicas para desempenhar o meu cargo?
• Atribuo responsabilidades aos meus elementos?
• Dinamizo e planeio as reuniões de patrulha?
• Conheço a minha missão no conselho de guias enquanto guia da minha patrulha?
• Sei qual a minha missão no progresso pessoal dos elementos da minha patrulha?
• Como deve ser a minha relação com o meu Dirigente?
• Tenho conhecimento de ferramentas/publicações para me ajudar na minha missão?
• Como posso ganhar competências para desempenhar a minha missão?
• Terei voz no meu agrupamento?
• Até que ponto posso contribuir para o meu crescimento pessoal e dos elementos da minha patrulha?
• Já alguma vez participei em encontros de guias?


