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Caros irmãos escutas, 
 
A Secretaria Nacional Pedagógica, vem deste modo apresentar as dinâmicas de vivência dos 
Patronos das 4 Secções, de modo a enriquecer os projetos vividos nas Unidades com a sua 
vida, os valores a transmitir e com a mística da Secção. A vivência do Patrono não se deve 
resumir apenas à comemoração do seu dia, apesar da sua relevância e importância, mas sim 
ao longo de todo o ano escutista. 
 
Todas as Secções têm a sua dinâmica própria, a saber: 
 
I Secção – Assis sim! 

II Secção – Queres seguir Cristo como eu? 

III Secção – Pescas Disto 

IV Secção – Muda o Chip 

 

De seguida é apresentado um breve resumo da dinâmica, bem como os links necessários para 

inscrição. 

 

Assis Sim! 

“Assis Sim!”, é o nome da dinâmica nacional que celebra o Patrono e que pretende envolver-se 
nas atividades planeadas pelas Alcateias, sendo um complemento onde é introduzida a 
vivência do Patrono. 
As inscrições estão abertas até ao dia 31 de Janeiro. Consultem todas as informações no 
documento orientador aqui. 
 
Mais informações: enpi@escutismo.pt  
 
 
Queres seguir Cristo como eu? 
 
O Papa Francisco prorrogou, através da Penitenciária Apostólica, o Ano Santo Jacobeu de 
2021 para incluir todo o ano de 2022. A decisão deve-se às circunstâncias provocadas pela 
pandemia, na eucaristia onde, no final, foi realizada a abertura da Porta Santa da Catedral de 
Santiago de Compostela.  
 

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/43c01bec-c596-4f1e-9f5f-4ba8cb0bb241
mailto:enpi@escutismo.pt


 

Numa das mensagens para este ano jubilar, o Papa Francisco faz o convite “para um caminho 
de conversão e de solidariedade com os próprios companheiros de viagem”. Desta forma, para 
a vivência do dia do Patrono, no seguimento da proposta anterior e com base na decisão do 
Santo Padre, continua disponível o “Passaporte do Peregrino” e as 3 fases da dinâmica 
(PREPARAR, PEREGRINAR, JUBILAR) para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade. 
Podem consultar a circular aqui.  
 
Para os que já viveram esta dinâmica, e para os outros que, não tendo feito a anterior, queiram 
desenvolver o novo desafio, fica a proposta de nos unirmos ao Papa Francisco, na missão de 
lembrar os “nossos irmãos peregrinos” que eles “não estão sós no caminho”. Apesar do 
contexto de pandemia que ainda atravessamos, propomos-te que, numa rota de 
peregrinação, ou:  
 

- Pintes uma faixa com uma frase de incentivo para o caminho;  
- Afixes um cartaz com uma oração para o peregrino;  
- Afixes um desenho que faça alusão ao caminho;  
 

Os materiais que utilizares, procura que sejam recicláveis/reciclados. Procuremos ser exemplo 
de sustentabilidade. Mas podem ser os mais variados que entenderes. A imaginação não terá 
limites.  
 
Se a tua sede não estiver situada perto de uma rota de peregrinação, poderás colocar o teu 
trabalho num local de culto (por exemplo: na tua Igreja, num santuário, noutro local onde saibas 
que vão peregrinos)  
 
Para que fiquem com uma memória visual desta dinâmica, elaborem uma cabaça (que é um 
dos símbolos do Caminho de Santiago), decorem-na a vosso gosto e pendurem-na na 
bandeirola de Patrulha/Tripulação.  
Deixamos-te uma proposta aqui.  
E aqui poderás encontrar o documento da dinâmica na íntegra.  
 
Mais informações: enpii@escutismo.pt 
 
 
Pescas Disto! 
 

Aqui serás desafiado a viver São Pedro, o Patrono da tua secção. 

E de uma forma fácil e coerente com a nossa vivência, o patrono, a sua vivência como modelo 
de vida para nós. 

No formulário que encontras neste link irás encontrar todas as indicações necessárias para 

realizares este desafio com sucesso e ser mais uma grande oportunidade de crescimento 

individual e de grupo. 

Dá largas à tua criatividade e participa. 

 

 

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/e14c0c34-b131-42cd-916a-6d5f1aa95713
https://www.youtube.com/watch?v=IKP0mZtOFzg
https://drive.google.com/file/d/1GlhgacvUVOXdiZBo5DQUKSyBAR5gmYHb/view
mailto:enpii@escutismo.pt
https://docs.google.com/forms/d/1c3W1Dvkl0hYkdngRqwheMWzREveIVKI5sv_2jVFqUds/edit


 

Muda o Chip! 
 
"Muda o Chip!" é o mote da dinâmica do Patrono da IV Secção, que pretende envolver a 
vivência de S. Paulo nas Caminhadas dos Clãs, enriquecendo-as, de modo a que a celebração 
do Patrono decorra ao longo de todo o ano em vez de se focar apenas na data comemorativa. 
Esta é uma proposta de vivência complementar às atividades já definidas, de modo a potenciar 
as escolhas já feitas por cada Clã. Pretende-se que esta dinâmica te ajude a refletir, a 
perceberes o teu caminho individual, a entenderes-te a ti próprio e a clarificar os teus 
princípios, para que te sintas autónomo e seguro de ti. 
Consulta aqui o documento orientador. 
 

Mais informações: enpiv@escutismo.pt  

 

Canhota amiga, 

 

 
 
 

Raquel Kritinas 
Secretária Nacional Pedagógica 

https://drive.google.com/file/d/1Z3HPlulac8lz5_OUyvvyg3BB457DgRKW/view
mailto:enpiv@escutismo.pt

