Plano e Orçamento
2016
“EDIFICAR COM FRANCISCO”
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Introdução
O presente Plano de Atividades pretende apresentar em traços gerais as atividades previstas para o ano de 2016.
A Junta Regional atual, juntamente com os seus departamentos responsabilizam-se por levar a efeito as atividades
planificadas até ao mês de março, sendo que as restantes serão executadas pela Junta Regional que virá a ser eleita.
Com o presente Plano cumprimos o compromisso assumido em Conselho regional de deixar um Plano e Orçamento
orientadores para o futuro, contudo a próxima Junta Regional terá toda a autonomia para elaborar um Plano e
Orçamento retificativos que espelhem os objetivos a que se propõem.
Pensamos que a escolha da personalidade de S. Francisco de Assis, para este ano, será consensual na medida em que
se trata da personalidade escolhida, como inspiradora, para o CNE a nível nacional.

Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado... Resignação para aceitar o que não pode ser mudado... E sabedoria
para distinguir uma coisa da outra.
S. Francisco de Assis
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Objetivos Gerais:
 Dinamizar os laços entre a Junta Regional e os Agrupamentos;
 Contribuir para a boa gestão administrativa e financeira do CNE regional;
 Promover a coesão entre os agrupamentos e os dirigentes da Região;
 Promover ações de Formação Pedagógica de acordo com as necessidades e à luz do novo sistema de formação;
 Implementar momentos de convívio e troca de experiências entre associados;
 Desenvolver o espírito cooperativo e o relacionamento interpessoal;
 Apoiar o crescimento do Escutismo na Região;
 Reforçar a importância do exercício de uma cidadania ativa;
 Contribuir para o crescimento pessoal ao nível da Animação da Fé;
 Adotar meios eficazes promotores da aplicação correta do Método Escutista.
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Datas e Local

janeiro
Sede da JR
29, 30 e 31
janeiro 2015

Atividade

Censos no SIIE
Preenchimento de
Documentos

Dia de São Paulo

(local a definir)

13 e 14
fevereiro

Objetivos
-Contribuir para um
preenchimento correto e
definitivo dos censos
conhecimento do novo SIIE
- Comemorar o dia de São Paulo,
e tomá-lo como modelo a seguir.

Coordenação

Chefia Regional,
Secretários e
Secretaria Regional Tesoureiros dos
Administrativa e
Agrupamento
Secretaria da Gestão

Dia da III secção

Avaliação
Adesão dos
agrupamentos
Referências dos
interessados
Adesão à atividade.

Dep. IVª Secção

- Promover a convivência na
secção;

Messines

Destinatários

Caminheiros e
Companheiros

Questionário a
aplicar aos
participantes.

- Realizar uma atividade típica da
Secção.

Relatório da
atividade.

-Realizar uma atividade típica da
secção.

Adesão à atividade.
Dep. IIIª Secção

-Promover o convívio e a partilha
entre os participantes

Pioneiros/ marinheiros Questionário a
aplicar aos
participantes.
Relatório da
atividade.

20 de fevereiro
- Ferragudo -

Recoleção Quaresmal
«Educadores na
Misericórdia»

- Preparar espiritualmente a
celebração do Jubileu do C.N.E.
Algarve;
- Propor uma vivência mais
intensa da Quaresma’16.

- Adesão dos
Dirigentes e
Dirigentes do C.N.E.
Candidatos a
[Pe. Nelson Miguel e Dirigentes de todos os - Relatório da
Pe. Nuno Coelho]
atividade;
Agrupamentos.
Assistência Regional
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- Aprofundar a identidade do
Dirigente como Educador à
imitação de Cristo.
27 de fevereiro
Vila Real de
StºAntónio

Comemorações
Regionais
do Dia de BadenPowell

-Comemorar o Dia de BP;
- Proporcionar o convívio entre
todos

aplicado aos
Participantes.
Junta Regional
Departamentos+
Agrupamento
anfitrião

Todos os escuteiros,
noviços e aspirantes
da Região do Algarve

Adesão dos
escuteiros da Região
do Algarve.
Relatório da
atividade
Avaliação de todos
os participantes

11,12 e 13 de
março
Ferragudo

Cenáculo Regional

12 e 13 de
março
Acampamento

Formação Geral de
Pedagoga Escutista

12 de março
Ferraqudo

Encontro de Tutores
(ET)- avaliação

- Promover a partilha e reflexão
Equipa Cenáculo+
entre caminheiros/ companheiros Junta Regional+
observadores

Caminheiros e
Companheiros

-Facultar um conhecimento
consolidado, de pedagogias
escutistas e ferramentas de
animação, necessárias ao
desenvolvimento futuro
enquanto dirigente.

Formandos ND e CD
do percurso 2º ano

-Avaliar o processo em curso.
Dificuldades sentidas e soluções
apresentadas.

Secretaria Regional
dos Recursos
Adultos

Secretaria Regional
dos Recursos
Adultos
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Tutores do processo
de formação de
adultos

Ficha de avaliação

Participação e
empenho

Participação e
empenho

5

15 de abril
Local a definir

23 a 24 abril
Lagoa

7 e 8 de maio
Acampamento

Módulos de
enriquecimento

(local a definir)

Candidatos e noviços
Participação + ficha
a dirigentes nº 2º ano
de avaliação
de percurso

- Realizar uma atividade típica da
secção.
Dia da II Secção

Adesão à atividade.
J.R. Algarve

Exploradores /Moços

-Promover o convívio e a partilha
entre os participantes.
Formação Geral de
Pedagogia Escutista

16 e 17 de maio Iniciação à Pedagogia
Escutista
Local a definir

8 e 9 de
outubro

- Criar ferramentas de trabalho
Secretaria Regional
- Partilhas de experiencias
dos Recursos
-Enriquecimento
pedagógico
Adultos
e/ou de técnicas escutistas

Dia de S. Francisco de
Assis

Questionário aos
participantes.
Relatório da
atividade.

-Facultar um conhecimento
consolidado, de pedagogias
escutistas e ferramentas de
animação, necessárias ao
desenvolvimento futuro
enquanto dirigente.

Secretaria Regional
dos Recursos
Adultos

Formandos CD e ND
Participação e
do 2º ano de percurso empenho

- Capacitar o formando com
ferramentas básicas em termos
de Pedagogia Escutista.

Secretaria Regional
dos Recursos
Adultos

Candidatos a
Dirigentes que
iniciaram o percurso
inicial de formação

- Comemorar o dia de S.
Francisco de Assis, e tomá-lo
como modelo a seguir.

A avaliação
realizar-se-á de
acordo com o
Percurso Inicial de
Formação
Adesão à atividade.

Dep. I ª Secção

- Promover a convivência na
secção.
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Lobitos

Questionário a
aplicar aos
participantes.
Relatório da
atividade.
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8 de outubro
(local a definir)

5 de novembro
(local a definir)
8 de novembro
Local a definir

Encontro Equipas
Animação IVª Secção

ERC

2

- Promover o convívio e a
partilha entre as Equipas de
animação.
- Preparar o ano escutista
2016/2017 para a IVª secção
regional.
-Apresentação dos imaginários
para o Dia de S. Paulo

Dep. IVª Secção

- Reconhecer a Missão do Adulto
no escutismo.

Adesão à atividade.

Equipas de Animação

Dep. IVª Secção

- Revisão da Carta de Clã
Encontro Inicial (EI)

Chefes de Unidade e

Secretaria Regional
dos Recursos
Adultos
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Caminheiros e
Companheiros

Adesão à atividade.

Candidatos e noviços
A avaliação
a Dirigentes propostos realizar-se-á de
pelos Agrupamentos.
acordo com o
Percurso Inicial de
Formação
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