Documento Orientador
Enquadramento Pedagógico
Vivemos hoje numa era onde tudo é efêmero, temporário, onde o “ontem” pouco interesse tem,
onde se vive apenas o momento, alheios à riqueza de todo um passado que reside ali mesmo ao
nosso lado, ansiando por se dar a conhecer. Alguém disse um dia que “um povo sem memória é um
povo sem futuro”, pelo que, se hoje queremos continuar a formar crianças, adolescentes e jovens de
valor e com valores é também essencial assentar essa formação nas bases sólidas que o
conhecimento do passado pode fornecer.
O Jogo “FOCA o futuro” pretende envolver toda a Associação numa dinâmica que tem por finalidade
despertar o interesse em conhecer um pouco do passado do escutismo em Portugal,
fornecendo-lhes pistas, curiosidades, que levem a querer saber mais, descobrindo assim que o
passado de todo o CNE é formado pelo passado de cada um neste movimento fantástico que BP
criou.
Ao longo dessa jornada de descoberta, do CNE e de si próprios, estarão assim reunidas as condições
para que todos possam chegar ao final, mais ricos em novos conhecimentos, aprendizagens, que
levarão cada um a crescer “em graça e idade”, conscientes que poderão partir rumo a um novo
amanhã, onde os aguarda um mundo construído com o melhor que cada um deles tem para dar ao
próximo.

Finalidades
- Incentivar os Agrupamentos/Secções a celebrarem o Centenário do CNE;
- Conhecer a história do Agrupamento, reconhecendo-a como parte da história do CNE e do seu
centenário;
- Proporcionar oportunidades educativas para a vivência do Método Escutista;
- Dar acesso à inscrição no 24º ACANAC, através da realização das oportunidades educativas
incluídas nas missões propostas;

Datas importantes
• 29 de maio de 2021 – Lançamento do jogo
• 8 de dezembro de 2021 – Data limite de adesão ao Jogo (condição necessária para inscrição
no Acanac + 300 pontos)

• Lançamento das missões:
Missão 0, 1, 2 e 3 – maio de 2021
Missão 4, 5 e 6 – outubro de 2021
Missão 7 e 8 – janeiro de 2022
• 31 de março de 2022 – Último dia do Jogo
• maio de 2022 – Publicação dos resultados finais do Jogo (os resultados parciais vão sendo
atualizados regularmente)

Nota: as missões poderão ser entregues até à data final do jogo.

Destinatários
Este jogo destina-se a todas as Unidades dos Agrupamentos do CNE, bem como a todas as
Patrulhas/Equipas/Tribo isoladas, independentemente da sua intenção de participação do ACANAC.

Como aderir ao Jogo?
Para aderir ao Jogo as Unidades deverão preencher o Google forms seguinte:
https://forms.gle/HfgGXpoJxJVLAj6G7 com os dados pedidos e anexar a ata do Conselho de
Guias, com a decisão da participação no jogo “FOCA o fuTUro”.
Posteriormente à inscrição, será enviado um mail com o código do Classroom para acederem à
plataforma de jogo da Secção.

Plataforma, como inscrever? (Após receber o código)
Aceder à plataforma Google Classroom: https://classroom.google.com
É obrigatório utilizar o email institucional da secção, com o domínio @escutismo.pt, só assim
consegues aceder à plataforma.
Quando abrir o Classroom, clicas no símbolo + e selecionas “participar numa turma”. Em seguida
pede-te para inserir o código da turma: (nota: todas as letras são minúsculas). Cada Secção terá uma
turma diferente.
O registo deve ser efetuado com o seguinte nome: número do Agrupamento (com 4 dígitos)_nome
do Agrupamento.

Exemplo: 0001_Sé de Braga; 0010_Cedofeita; 0100_Tavira; 1000_Maceda
Só serão aceites inscrições que cumpram os requisitos acima referidos.

Nota: se não tiverem mail institucional, o mesmo deve ser pedido para
suporte@escutismo.pt, seguindo a seguinte norma:
secção.número do agrupamento@escutismo.pt
exemplo: lobitos.50@escutismo.pt

O Jogo
O Jogo é constituído por 8 missões. Em cada missão, os escuteiros terão que realizar 3
tarefas distintas:
Tarefa do passado: Os escuteiros são convidados a conhecer as suas raízes e o caminho
percorrido pela sua Secção/Agrupamento até aos dias de hoje.
Tarefa do futuro: Os escuteiros são convidados a projetar o seu futuro (individual, na Secção,
no Agrupamento, …) tendo em conta os conhecimentos adquiridos na tarefa do passado.
Tarefa bónus: A tarefa bónus tem como principal finalidade preparar os escuteiros para a
vivência das suas atividades, quer seja o ACANAC ou outra.
Preferencialmente as tarefas de cada missão devem ser enviadas em conjunto. Se não for
possível, podem enviar separadamente, desde que carregadas no classroom na respetiva
missão.

Pontuação
Cada missão tem a pontuação de 125 pontos, estando a mesma distribuída da seguinte forma:
Tarefa do passado – 50 pontos
Tarefa do futuro – 50 pontos
Tarefa bónus – 25 pontos

O Jogo e o ACANAC
O Jogo proporcionará:
- A inscrição no 24º ACANAC quando a Secção atingir 300 pontos;
- Vivência do imaginário do ACANAC, ao longo das missões que vão ser lançadas;
- Preparação para a participação da Unidade no ACANAC.

A pontuação adquirida no final do jogo FOCA o fuTUro será utilizada na dinâmica da vivência do
ACANAC, de modo ainda a definir.

Nota: Para validação dos pontos conquistados necessários à inscrição no ACANAC, as missões
deverão ser entregues com pelo menos 15 dias de antecedência em relação à data em que irão
fazer a inscrição, de modo a que a equipa do jogo possa validar a concretização das missões, de
acordo com as regras definidas.

E quem não vai ao ACANAC?
Para quem não irá participar no ACANAC, a participação no jogo FOCA o fuTUro é uma
oportunidade única de preparar a secção rumo ao Centenário do CNE, conhecendo a história do
seu Agrupamento, da sua Unidade, as atividades vividas, …
A participação no jogo dará acesso à aquisição antecipada da insígnia do Centenário, que só será
colocada para aquisição aos restantes em maio de 2022.
Da mesma forma, ao completarem 6 missões do jogo, poderão adquirir a peça correspondente
ao jogo para enriquecer a insígnia do Centenário.

Contactos
jogoff.geral@escutismo.pt – para questões gerais relacionadas com o jogo
jogoff.1@escutismo.pt – para gestão do jogo da I Secção
jogoff.2@escutismo.pt – para gestão do jogo da II Secção
jogoff.3@escutismo.pt – para gestão do jogo da III Secção
jogoff.4@escutismo.pt – para gestão do jogo da IV Secção

Podem encontrar toda a informação relativa
www.acanac.escutismo.pt, na área ENVOLVER.
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Nota: Aquando da leitura deste documento deve ser subentendida as respetivas nomenclatura
marítima ou aérea.

