Organização Mundial
Movimento Escutista
Português

Corpo Nacional de Escutas
Escutismo Católico

Nos agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas, a admissão de um
novo elemento (aspirante), é um “contrato” celebrado entre o movimento
escutista e a família do novo elemento. Válido enquanto seja de adesão
voluntária à lei e princípios escutistas e com termo aos 22 anos, altura da
Partida, fim do projecto escutista.

Contactado: ___/___/___ Entrevista: ___/___/___ às ___h___

NOME____________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___

B. I ou C. C_____________________________
(Nota: É necessário fotocópia do B. I ou C.C)
Nacionalidade___________________________

Naturalidade____________
Familiares ou amigos no agrupamento S
Irmão(a) em lista de espera S

N

N

Quem ________________________________
Hab. Literárias: ___________________________

Número de Contribuiente: _________________
MORADA: ________________________________________________________________
Código Postal: _______-_____/________________________________________________

___________________

Email: ______________________________
FILIAÇÃO

PAI: ____________________________________________________________________
Profissão: __________________________

: ______________________

MÃE: ___________________________________________________________________
Profissão: __________________________

: ______________________

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: ______________________________________________

Colocar Pai ou Mãe se for o caso

Profissão: __________________________

ou

Contacto: ____________________

Email: __________________________________________________________________

TERMO DE RESPONSABILIDADE (A ser assinado na entrevista) Tomei conhecimento dos
Regulamento de Admissão, Assiduidade
e da Carta do CNE, sendo meu interesse, o ingresso do meu educando no Agrupamento 1246 S. Pedro
e S. João.
Ass. do Enc. de Educação: _______________________________

A PREENCHER PELO AGRUPAMENTO

Proposto por _____________________

Entrevista com o Enc. de Edu. em ___/___/___
Informação da Entrevista _____________

realizada por _____________________

Admitido na Reunião de Direcção de ___/___/___

Inserido no SIIE em ___/___/___ por _________ OSA nº ______/___ de ___/___/___
Desistiu em ___/___/___

Número de Identificação Nacional ___12011246____
Corpo Nacional de Escutas

Devolva esta folha

S. Pedro, ___/___/___

Carta do Escutismo Católico Português
(Carta do CNE)
O Corpo Nacional de Escutas – CNE é o Escutismo Católico
Português, movimento de voluntariado e auto-educação de
rapazes e raparigas, com o apoio de adultos.
Os escuteiros do CNE querem viver integralmente o
Escutismo, como estilo de vida proposto por Baden-Powell,
seu fundador, em fraternidade e de forma criativa, à luz de
Jesus Cristo e do Evangelho.
O CNE privilegia o contacto com a Natureza e promove o
respeito do escuteiro por si próprio e pelos outros. A vida em
pequenos grupos e o compromisso pessoal são elementos
fundamentais do método escutista que se desenvolve na
acção, na responsabilidade de cada um e no serviço aos
outros, começando em casa.
Na comunidade, o CNE assume a missão de formar, contínua
e
progressivamente,
o
Homem-Novo,
aquele
que,
inconformado e humildemente, procura a perfeição como
resposta aos desafios da Igreja, da Sociedade e da Família,
rumo à Felicidade.

Contacte-nos por email para: secretaria@agrupamento1246.pt
Visite a nossa homepage em agrupamento1246.pt

Guarde esta folha

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS)
AGRUPAMENTO 1246 S. PEDRO E S. JOÃO DO ESTORIL

Ficha de Saúde

Agrupamento 1246- S. Pedro e S. João do Estoril

CNE- Escutismo Catolico Portugues
Nome: ____________________________________ Data de Nasc.:__/__/____
Número de Utente:___________________________ Sistema de Saúde:_____________
1. O escuteiro sofre de doença(s): (assinale com X a resposta correcta)
Sim
Não
De que tipo?
Congénita
Sistema Nervoso/Psiquiatria
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Cardio-circulatória
Aparelho respiratório
Aparelho digestivo
Aparelho génito-urinário
Aparelho locomotor

Fotocópias
Cartão de
Saúde

Endocrina
Pele
Alergias, Se sim quais: __________________
Imunodeficiência
Abuso de álcool ou drogas
Diabetes
Epilepsia
2. Necessita de efectuar regularmente alguma medicação?
Não
Sim: Qual/Quais?_____________________ Doses?________________
Horários________________________
3. Necessita de utilizar permanentemente óculos, prótese auditiva ou outro aparelho?
Não
Sim: Qual?__________________________
4. Deverá ser proibido de participar em algum tipo de actividade escutista por motivos médicos?
Reuniões, caminhadas, acantonamentos, acampamentos, banhos de mar ou de rio, outras?

Não

Sim: Qual/Quais? _____________________

5. Tem restrições ou necessita de cuidados especiais para participar em algum tipo de actividade escutista?
Reuniões, caminhadas, acantonamentos, acampamentos, banhos de mar ou de rio, outras?

Não

Sim: Qual/Quais? (por exemplo dieta, esforços físicos, etc.)
_________________________________________________

6. Foi enviado para o escutismo (por motivo(s) terapêutico(s)?
Não
Sim: Qual/Quais? _____________________
7. Vacina anti- tetânica:
Data__/__/___
8. Contacto em caso de urgência:
Nome:__________________________ Contacto___________________________
Observações:
.
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo/Não Autorizo o animador de escuteiros responsável pelo meu educando, a tomar providências a fim de que,
na eventualidade de uma emergência em actividade escutista, seja prestada assistência médica ou cirúrgica sem a
necessidade da minha autorização prévia. Entendo que deverei ser notificado da forma mais rápida possível, se esta
autorização for utilizada.
Encarregado de Educação:

Data:

/

/

.

FICHA DE VIDA CRISTÃ
Agrupamento 1246- S. Pedro e S. João do Estoril

Nome:___________________________________________________________
Frequenta a Catequese?

Sim

Não

Se sim que ano? _____________
Paróquia: _______________________________________________________

Sacramentos:
Baptismo:

Não

Sim

Em que ano? _______________
Primeira Comunhão:

Não

Sim

Em que ano? _______________
Profissão de Fé

Não

Sim

Em que ano? _______________
Crisma:

Não

Sim

Em que ano? _______________
Participa(ou) em algum grupo, movimento da igreja? ________________
Qual? ___________________________________________________
Onde? __________________________________________________
Participa na Eucaristia Dominical? ______________________________

Nota: 1- Em caso de não frequentar a nossa Catequese paroquial é obrigatório a
entrega de um comprovativo de frequência.
2- É necessário anexar a esta ficha uma cópia da Cédula da Vida Cristã.

Declaração de cedência de direitos de imagem
O Agrupamento 1246 do Corpo Nacional de Escutas utiliza diversos meios
de comunicação de forma a proporcionar uma maior divulgação de todas as
suas atividades e projetos desenvolvidos. Neste sentido, os vários eventos que
decorrem ao longo do ano são cobertas por reportagens fotográficas,
reportagens de vídeo e reportagens escritas.
Todos os materiais criados têm por objetivo a divulgação da prática
escutista junto de todos os interessados (pais, encarregados de educação,
amigos, colaboradores e potenciais candidatos à integração no agrupamento),
sem que com essa divulgação seja obtida qualquer contrapartida económica ou
financeira. Posto isto, a presente cedência de direitos tem caráter gratuito, não
podendo ser exigida qualquer contrapartida por parte do cedente.
Os materiais criados serão utilizados das seguintes formas:
a) Meios de comunicação na internet: Redes sociais (facebook,
instagram, twitter, youtube), newsletter, site oficial do agrupamento
b) Publicações institucionais: Flor de Lis, jornal de agrupamento,
materiais de divulgação (cartazes, panfletos, brochuras), ações de
formação
Qualquer exceção às hipóteses anteriormente enumeradas deve ser
especificada no campo de observações que se encontra abaixo.
A presente declaração é valida durante o atual ano escutista, devendo ser
renovada no início de cada ano.
Esta declaração é revogável a todo e em qualquer momento, devendo tal
revogação ser comunicada, da forma mais célere possível, à Secretária de
Agrupamento (Inês Alves – secretaria@agrupamento1246.pt ).

Página do facebook: http://www.facebook.com/agrupamento1246
Página do instragram: http://www.instagram.com/agrupamento1246
Página

do

youtube:

http://www.youtube.com/channel/UCsIHJ4EHvvAd4RCXRdTaptw
Site oficial: http://www.agrupamento1246.pt
As restantes publicações poderão ser sempre consultadas através do site de
agrupamento ou junto da equipa de comunicação do Agrupamento.

(declaração no verso)
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Ano Escutista

/

Eu,

, Cartão

de Cidadão/Passaporte/Autorização de residência nº

, representante

legal de

, Cartão de

Cidadão/Passaporte/Autorização de residência nº

, declaro que

autorizo a cedência de direitos de imagem do representado ao Agrupamento 1246 –
Corpo Nacional de Escutas, com o NIPC 500972052, a título gratuito e com os
objetivos especificados no texto introdutório que consta neste documento.
Mais declaro estar legalmente habilitado a atribuir esta autorização.
Observações:

São Pedro do Estoril,

de

de 20

(Assinatura conforme o documento de identificação)
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