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A última Conferência Mundial Escutista, realizada em 

2017, reafi rmou ser o Método Escutista um sistema de 

auto-educação progressiva, através da interação de 

todos os seguintes elementos:

 Lei e Promessa;

Aprender fazendo;

 Progresso pessoal;

 Sistema de Patrulhas;

Relação Educativa;

Mística e Simbologia;

Vida na Natureza;

Envolvimento na Comunidade.

Algumas das atividades e iniciativas
dos escuteiros do agrupamento de Óbidos

Método Escutista

O Método Escutista pratica-se através do desenvolvimento de experiências 

educativas com sentido para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. 

No CNE é utilizado de forma consistente com as Finalidades e os Princípios 

desta associação fundada em 1923.

Participação no Mercado Medieval através
 da construção da Taberna Real e da confeção de deliciosas refeições

Confraternização dos escuteiros com os pais

Após Promessas, à saída da igreja de São Pedro, na vila de Óbidos 

 Participação em atividade internacional, em Griebal (Espanha).

Aprender fazendo Assinatura do Protocolo de cedência pela Câmara 
da antiga escola de Trás do Outeiro, para sede do 

agrupamento dos escuteiros.

Apoio dos escuteiros a peregrinos

Celebração dos Santos Populares Apoio à Corrida do Chocolate em 17 de março de 2018 Escuteiros de Óbidos participantes na Corrida do 
Chocolate, com um percurso de 10 km.

Celebração da missa na nova sede do agrupamento de Óbidos Exemplo de ação solidária com vítimas de incêndios do passado outubro

A Educação pela Ação é uma das

caraterísticas do Método Escutista, 

proporcionando ao escuteiro ferramentas 

para que possa formar-se e auto-educar-se,

visando tornar-se um membro ativo

 e responsável na sua comunidade.

Queres ser escuteiro no 
Agrupamento de Óbidos?

Para o novo ano escutista, que vai começar em outubro, 

desde já se aceitam pré-inscrições, para crian-

ças e jovens, através dos seguintes  contactos:

endereço electrónico: secretaria753@gmail.com

Telemóvel: 967058712

Eis alguns dos serviços prestados à 
comunidade pelos Escuteiros de 
Óbidos: proteção civil municipal, 

apoio a peregrinos, Banco Alimentar, 
apoio a caminhadas solidárias e cola-
boração com os Guias de São Lourenço 
que ajudam pessoas carenciadas.
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