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Circular n.º 22/2018

CNE
DE: Chefe de Núcleo Adjunto

PARA: Chefes de Agrupamento do Núcleo de S. Miguel
2018-09-13
ASSUNTO: 2018.PIF.SMG – Condições de inscrição
Dando cumprimento ao Plano de Formação para o ano escutista 2018/2019, lançamos os
cursos seguintes:
PIF

Destinatários

- Destina-se a todos aqueles que são chamados a ser dirigentes do CNE e que iniciam
neste ano escutista a sua vida como animadores nas secções e que reúnam as
condições exigidas nas normas regulamentares e no respeito pelos estatutos, no
recrutamento de adultos pelo Corpo Nacional de Escutas.
- A frequência e qualificação no PIF é condição necessária para a realização da
promessa de dirigente.
- Encontro Inicial: 28 de outubro de 2018;

Data

- Inicio à Pedagogia Escutista: 23 a 25 de novembro de 2018;
- Enriquecimento: 05 a 06 de janeiro de 2019.

Local de Realização
Custo

Casa do Escuteiro
Encontro Inicial: € 5 / Restante curso: € 30

Data limite inscrição

20 outubro 2018

Os impressos de inscrição (ver documento anexo) e estudo prévio1 são de
preenchimento obrigatório. Depois de preenchido, imprimir, assinar e remeter à Junta de
Núcleo até às datas limites.
O impresso deverá ser entregue totalmente preenchido e com todas as assinaturas
(candidato, Assistente, Chefe de Agrupamento e Tutor) e pareceres exigidos, sob pena
de não serem considerados.
O pagamento só será efectuado após a aceitação das candidaturas.
Agradeço à vossa pontualidade para as datas definidas, confiante que todos nós entendemos que a formação é fundamental para o desenvolvimento do Escutismo que
praticamos
Com as melhores saudações escutistas, creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Chefe de Núcleo Adjunto

Pedro Luís Silva Amaral

1

A remeter posteriormente após selecção das candidaturas.
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