
Junta Regional de Viana do Castelo 
Secretaria Regional para a Qualificação dos Agrupamentos 

Ficha de Inscrição 



O Percurso Inicial de Formação (PIF) constitui a formação básica e necessária à investidura como 
Dirigente do Corpo Nacional de Escutas. 

Este percurso destina-se a todos os adultos que, por vontade própria e a convite de um Agrupamento, se 
constituem como Candidatos a Dirigente, podendo ter – ou não – um percurso educativo escutista ante-
rior.  

Em termos de conteúdos e processos, assenta em três vertentes – Pedagogia (conhecimentos), Método 
Escutista (competências), Adulto no Escutismo / Relação Educativa (atitudes). 

Este percurso está desenhado para ser vivido, normalmente, num período até dois anos (máximo, três 
anos) escutistas sucessivos, sendo, de um modo geral, um de Discernimento e outro de Estágio. 

Percurso Inicial de Formação  

Direcção do PIF 2018b 
Fernando Catarina pif2018b.vianadocastelo@escutismo.pt 

Calendarização 
Iniciação à Pedagogia Escutista ............................................................................... 01 e 02/12 de 2018 

FGPE (1ª Fim-de-semana ) ........................................................ Data a aprovar em Conselho Regional 

Enriquecimento (Módulos Obrigatórios) ................................... Data a aprovar em Conselho Regional 

Enriquecimento (Módulos Optativos) ....................................... Data a aprovar em Conselho Regional 

FGPE (2º Fim-de-semana )........................................................ Data a aprovar em Conselho Regional 

Fim de Estágio ..................................................................................................... 31 de Junho de 2020 

Entrega de Certificados ............................................................. Data a aprovar em Conselho Regional 

Finalidade 
A finalidade do PIF é capacitar os candidatos a Dirigente para a Promessa de Dirigente no Corpo 
Nacional de Escutas. 

O Perfil de Dirigente constitui o referencial de saída, em articulação com as normas regulamentares e 
no respeito pelos estatutos, do Percurso Inicial de Formação pelo Corpo Nacional de Escutas. 

Inscrição 
Esta ficha de inscrição deverá ser assinada, digitalizada e enviada por correio eletrónico ao Secretario 
Administrativo Regional até 20 de Novembro de 2018 e só será validada após confirmação do paga-
mento de uma caução de 50 € por participante (Art. 6 e Art. 7 do Reg. Regional para o Percurso 
Inicial de Formação). 

O pagamento será obrigatoriamente efectuado pelos Agrupamento em cheque ou por transferência 
bancária, sendo enviado comprovativo via correio electrónico ao Secretário Regional Financeiro 
(Art. 9 do Reg. Regional para o Percurso Inicial de Formação). 

Agrupamento: 

Nome: 

Telemóvel: NIN: 

Morada: 

Data de Nascimento: Noviço     Aspirante  

Profissão: Habilitações Literárias: 

Secção em que está inserido:  I     II      III       IV   

e-mail: 

Dados do Candidato a Dirigente 

Declaro estar interessado(a) em realizar o Percurso Inicial de Formação conducente à 
admissão a Dirigente do CNE e aceitar os seus Estatutos e Regulamentos. 

___________________________________, ________, de __________________ de 20_____ 

 
O Aspirante / Noviço 

 
_______________________________ 

Proponho o(a) candidato(a) acima identificado(a) para a realização do Percurso Inicial 
de Formação e comprometo-me a proporcionar-lhe os meios necessários ao seu aperfei-
çoamento, a observar as normas previstas no Regulamento Geral sobre Admissão de Diri-
gentes. 
Para acompanhar a sua preparação nomeio seu tutor o dirigente acima identificado. 
 

___________________________________, ________, de __________________ de 20_____ 

 

 O Chefe de Agrupamento Tomei conhecimento, 
  (Tutor Local) 

 _______________________________ _______________________________ 

Dados do Tutor 

Nome: 

Telemóvel: NIN: 

e-mail: 

Secção em que está inserido:  I     II      III      IV   

Modelo 02 JR 2018 


