Circular: 12/20.21
Data: 20/04/2021
Assunto: Retoma de atividades escutistas presenciais para a III e IV secção
Caros, pais e encarregados de educação.
Esperamos que estejam todos bem.
Este período de afastamento foi importante para que agora possamos retomar as nossas atividades.
A Junta Central do Corpo Nacional de Escutas (C.N.E.), autorizou que pudéssemos retomar as atividades
escutistas para a III Secção (Exploradores) e IV Secção (Caminheiros). A Direção do Agrupamento ciente da
importância de vivermos o escutismo em campo, decidiu pela reabertura em sintonia com o C.N.E., a Conferência
Episcopal e as orientações das Autoridades de Saúde.
Assim no próximo dia 24/04 os Pioneiros e os Caminheiros retomam a atividade presencial, sendo que as
equipas de animação destas secções darão mais informações, sobre horários e locais.
O Plano de contingência e o Manual de Boas Práticas foi revisto e está em posse das Equipas de Animação.
Chamamos a vossa atenção para três aspetos de extrema importância:
- Entre 5ª. feira e as 20h de 6ª feira os elementos devem informar os seus guias e/ou as suas equipas de
animação (de acordo com os procedimentos em vigor em cada uma destas secções) se está tudo bem (saúde) e se o
elemento vem à atividade.
- Cada elemento deve trazer para a atividade uma pequena mochila com os seus pertences, água, agasalho,
máscara suplementar, frasco com solução antisséptica (SABA), caderno de caça, caneta e outros tidos como
necessários.
- Não haver contacto físico (cumprimentos).
É ainda de realçar que só possível praticarmos escutismo seguro com:
- Envolvência dos Pais/Encarregados de educação, na comunicação com a equipa de animação/direção do
Agrupamento.
- Conhecimento permanente da situação de saúde dos elementos/dirigentes e possíveis situações de risco.
- A não partilhar materiais e equipamentos pessoais (cadernos, canetas, telemóveis, computadores, etc.)
- Responsabilidade no cumprimento integral de todas as medidas: Uso de máscara, Higienização das mãos,
Distanciamento físico e Etiqueta respiratória, quer pelos animadores quer pelos elementos (Ar Livre ou Espaços
Fechados).
Saudações Escutistas,
Pl´a Direção do Agrupamento
Miguel Araújo
(Secretário do Agrupamento)
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