4.3 - Fichas interculturais
Programa Internacional Escutista
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Para enriquecer o caminho enquanto caminhas!
«O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com
que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, situações inexplicáveis
e pessoas incomparáveis.» (Fernando Pessoa)

Introdução:
Neste documento encontrarás propostas de atividades que poderão ser utilizadas
no decorrer de uma peregrinação a Santiago de Compostela.
Esta ferramenta integra-se no âmbito do programa Scout Yacob, um programa criado em parceria pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE) e pelo Movimiento Scout
Católico (MSC) e que visa dar um sabor escutista à peregrinação promovendo o
encontro entre culturas.

Introdução

As atividades aqui propostas têm como objetivo encorajar os participantes da peregrinação a interagir com pessoas de outras nacionalidades que estão de alguma forma ligadas ao Caminho de Santiago, porque pertencem a uma comunidade
local por onde este passa ou porque são peregrinos e/ou escuteiros caminhando
para Santiago de Compostela.
As tarefas apresentadas são meramente exemplificativas, pretendem ser uma verdadeira proposta para que cada peregrino enriqueça o seu Caminho e funcionam
como oportunidades educativas para a realização de objetivos educativos na III e IV
secções, isto é, são atividades indicadas para jovens dos 14 aos 22 anos de idade.
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1. Alegrar o Caminho

2. Dá-te a Conhecer… e Conhece

Áreas de desenvolvimento

Áreas de desenvolvimento

Tipo de

Atividade
Interação
com:

Exterior
Interior
Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social
Espiritual
Duração
N.º Participantes
Preparação
prévia

Espiritual
1h
10 ou +
Sim
Não

Objetivos
• Despertar para as realidades locais ao longo da peregrinação.
• Interagir com a comunidade paroquial local.
• Conhecer a vivência da fé num país estrangeiro.
Descrição da atividade
1. Como preparação desta atividade, os participantes deverão entrar em
contacto com a comunidade paroquial estrangeira onde pretendam fazer a
animação de uma Eucaristia.
2. Deverão levar os cânticos na sua língua, mas traduzidos para a língua estrangeira, de modo a promover a participação de toda a comunidade.
3. Realizar a animação da Eucaristia.
4. Os participantes deverão avaliar a sua participação e o impacto causado
na sua vivência espiritual do Caminho, bem como o impacto verificado na
comunidade paroquial.
Material necessário
• Cânticos.
• Instrumentos musicais.

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social

Tipo de

Exterior
Interior

Interação

Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

Atividade

com:

Duração

Todo o Caminho

N.º Participantes

4 ou +

Preparação
prévia

Sim
Não

Objetivos
• Motivar a interação com pessoas de outras nacionalidades.
• Desenvolver o sentido do Outro.
• Promover a fraternidade escutista mundial.
Descrição da atividade
1. No início da caminhada, identifica um escuteiro de outra associação estrangeira que esteja a realizar o mesmo percurso que tu.
2. Propõe-lhe que ao longo da peregrinação possam partilhar informação.
3. Entrega-lhe o anexo_01.
4. Ao longo do Caminho deverão preencher os espaços no anexo_01 através
de conversas informais.
5. Estabelece contactos futuros com ele.
Material necessário
• Imprimir o anexo_01 em duplicado.
• Caneta.
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3. Como Caminho?
Áreas de desenvolvimento

Tipo de

Atividade
Interação
com:

Exterior
Interior
Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

4. Deixa um Sorriso!
Áreas de desenvolvimento

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social
Espiritual
Duração
N.º Participantes
Preparação
prévia

Espiritual
1h
4 ou +
Sim
Não

Objetivos
• Despertar e aprender com Outro.
• Estabelecer contacto com outra cultura.
Descrição da atividade
1. Cada participante deverá caminhar durante 30 minutos próximo de um peregrino de diferente nacionalidade, em silêncio.
2. Identifica e regista no decorrer desse percurso, através da observação, as
semelhanças e as diferenças – a forma de caminhar, o que leva consigo, se
caminha em silêncio, etc.
3. No final do dia, os participantes deverão partilhar entre si as conclusões a
que chegaram, concluindo sobre:
• Identificaram mais semelhanças ou diferenças?
• É mais o que os aproxima ou o que os afasta?
• Será a diferença de nacionalidade que cria diferenças?
• Aprendizagem retirada da observação.
Material necessário
• Caneta e papel.

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social

Tipo de

Exterior
Interior

Interação

Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

Atividade

com:

Duração

30 min

N.º Participantes

5 ou +

Preparação
prévia

Sim
Não

Objetivos
• Despertar para as realidades locais ao longo da peregrinação.
• Interagir com uma comunidade local.
• Dar a conhecer a sua cultura.
Descrição da atividade
1. Antes do Caminho, encontrar e preparar uma animação de rua, típica do seu
país.
2. Apresentar a animação numa comunidade local estrangeira que atravessem
ao longo da peregrinação.
3. Os participantes deverão avaliar a sua participação como forma de animar o
seu Caminho e o impacto causado na comunidade.
Material necessário
• O que for preciso para a animação escolhida!

04

5. Os marcos do Caminho

6. Partilhar

Áreas de desenvolvimento

Áreas de desenvolvimento

Tipo de

Atividade
Interação
com:

Exterior
Interior
Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social
Espiritual
Duração

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social
Espiritual

Todo o caminho

N.º Participantes

1

Preparação
prévia

Sim
Não

Tipo de

Exterior
Interior

Interação

Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

Atividade

com:

Duração

1h

N.º Participantes

4 ou +

Preparação
prévia

Sim
Não

Objetivos
• Interagir com a comunidade local.
• Conhecer os locais que são percorridos.
• Conhecer a história do Caminho.

Objetivos
• Motivar a interação com pessoas de outras nacionalidades.
• Promover o espírito de partilha entre peregrinos.
• Dar a conhecer os hábitos gastronómicos nacionais.

Descrição da atividade
1. Durante o Caminho, e usando a Credencial do Peregrino, deverão conhecer
mais dos locais onde recolhem os carimbos.
2. Deverão conhecer a razão pela qual o carimbo está naquele local.
3. Encontrar resposta às seguintes questões:
• Qual a ligação entre o Caminho e aquela Comunidade local.
• O impacto que a presença de peregrinos causa naquela comunidade.
• Que auxílio é prestado pela comunidade aos peregrinos.
4. Regista os dados recolhidos na Credencial do Peregrino.

Descrição da atividade
1. Na preparação da atividade, escolher um prato tradicional.
2. Adquirir os ingredientes para a confeção dessa refeição.
3. Confecionar o prato.
4. A título de mostra gastronómica, convidar os peregrinos de uma outra nacionalidade que se encontrem no mesmo local de pernoita a experimentarem o
prato tradicional.

Material necessário
• Credencial do Peregrino.

Material necessário
• Ingredientes.
• Materiais de cozinha.

05

7. Por onde passo
Áreas de desenvolvimento

Tipo de

Atividade
Interação
com:

Exterior
Interior
Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

8. Que marca deixo
Áreas de desenvolvimento

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social
Espiritual
Duração
N.º Participantes
Preparação
prévia

Espiritual
Todo o caminho
1
Sim
Não

Objetivos
• Conhecer as realidades locais que se percorrem durante a peregrinação.
• Identificar diferenças e semelhanças ao longo do Caminho.
Descrição da atividade
1. Fazer um registo fotográfico ao longo do Caminho.
2. Este registo deverá obedecer às seguintes temáticas: rostos, locais e atitudes.
3. No final da peregrinação, o grupo que partilhou e viveu aqueles dias em
conjunto é convidado a juntar-se novamente para avaliação e festejar a realização do projeto.
4. Neste momento, cada peregrino deverá escolher a sua melhor foto em cada
uma das temáticas, elegendo-se consensualmente entre as apresentadas, a
melhor de cada área.
5. Comentar as fotos escolhidas, nomeadamente o que levou a fotografar o
momento.
6. Refletir em grupo sobre as diferenças e semelhanças culturais encontradas
ao longo do Caminho e registadas fotograficamente.
Material necessário
• Máquina fotográfica.

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social

Tipo de

Exterior
Interior

Interação

Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

Atividade

com:

Duração

2h30m

N.º Participantes

4 ou +

Preparação
prévia

Sim
Não

Objetivos
• Despertar para as realidades locais ao longo da peregrinação.
• Deixar uma marca de Serviço na peregrinação.
• Entender o Serviço como um elemento de peregrinação.
Descrição da atividade
1. Após atravessar a fronteira do seu país, deverão estabelecer contacto
directo com as comunidades locais para prestar um Serviço.
2. Oferecer de forma espontânea duas horas de Serviço numa comunidade
que atravessem na peregrinação.
3. No final, os participantes deverão compreender se a sua ação teve um impacto positivo na comunidade.
4. Os participantes deverão avaliar as suas mais-valias retiradas por esta ação
de Serviço.
Material necessário
• Tu próprio.
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9. Ser peregrino
Áreas de desenvolvimento

Tipo de

Atividade
Interação
com:

Exterior
Interior
Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

10. Traz um amigo também
Áreas de desenvolvimento

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social
Espiritual
Duração
N.º Participantes
Preparação
prévia

Espiritual
1h
4 ou +
Sim
Não

Objetivos
• Motivar a interação com pessoas de outras nacionalidades.
• Identificar o sentido de ser peregrino.
• Interiorizar o sentido da peregrinação enquanto experiência individual.
Descrição da atividade
1. Cada um dos participantes da peregrinação deverá estabelecer contacto
com um peregrino de uma diferente nacionalidade.
2. No decorrer do diálogo deverá partilhar as seguintes informações: > Como
se chama? > De onde vem? > Se é a primeira vez que caminha para Santiago de Compostela?
3. Na segunda parte do diálogo deverá partilhar e perceber:
> Porquê é que aquele peregrino caminha para Santiago? > O que o motiva
a caminhar? > E qual a mais-valia que retira disso?
4. No final deverão ser refletidas em grupo pelos participantes da atividade:
> Ponderar se o exercício contribuiu para um melhor entendimento individual
da peregrinação; > Compreender se a diferença de nacionalidade leva a que
os motivos de peregrinação sejam diferentes; > Porque que os motivos são
diferentes ou iguais?
Material necessário
• Caneta e Papel.

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social

Tipo de

Exterior
Interior

Interação

Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

Atividade

com:

Duração

1h30min

N.º Participantes

10 ou +

Preparação
prévia

Sim
Não

Objetivos
• Interagir com escuteiros de outras nacionalidades.
• Conhecer novas animações de Fogo de Conselho.
Descrição da atividade
1. Prepara alguns gritos e animações de Fogo de Conselho que possas partilhar com outros escuteiros em caminho.
2. Realiza um Fogo de Conselho conjunto, onde haja troca de cânticos, gritos
e aplausos.
Material necessário
• Animações necessárias para um Fogo de Conselho e Tu próprio!
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11. Já alguma vez
Áreas de desenvolvimento

Tipo de

Atividade
Interação
com:

Exterior
Interior
Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

12. Quem é que...
Áreas de desenvolvimento

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social
Espiritual
Duração

Afetivo
Carácter
Físico
Intelectual
Social
Espiritual

45 min

N.º Participantes

10 ou +

Preparação
prévia

Sim
Não

Tipo de

Exterior
Interior

Interação

Outros Peregrinos
Outros Escuteiros
Comunidade local

Atividade

com:

Duração

45 min

N.º Participantes

10 ou +

Preparação
prévia

Sim
Não

Objetivos
• Interagir com escuteiros de outras nacionalidades.
• Promover a partilha de experiências entre os membros dos grupos envolvidos.
• Conhecer a prática de uma associação escutista estrangeira.

Objetivos
• Interagir com escuteiros de outras nacionalidades.
• Promover a partilha de experiências entre os membros dos grupos envolvidos.
Conhecer a prática de uma associação escutista estrangeira.

Descrição da atividade
1. O grupo reúne-se a outro grupo de Escuteiros peregrinos de uma diferente
nacionalidade.
2. Todos os participantes se encontram sentados em círculo e intervalando as
nacionalidades.
3. Todos os participantes partilham entre si o anexo_02.
4. O primeiro participante faz uma das perguntas que constam no anexo_02
ao participante do lado e assim sucessivamente até terem percorrido o
grupo todo.
5. Por livre iniciativa dos participantes podem ser criadas outras perguntas e
o anexo_02 poderá não ser usado ou ser apenas um ponto de partida para
outras perguntas;

Descrição da atividade
1. Escuteiros de duas associações diferentes misturam-se no mesmo espaço.
2. O coordenador da atividade entrega o anexo_03 a cada um dos escuteiros
presentes
3. Os escuteiros deverão encontrar respostas às perguntas colocadas, tentando encontrar no grupo pessoas que estejam nas situações descritas nas

Material necessário
• Tu próprio e as tuas experiências.
• Anexo_02.

perguntas.
Material necessário
• Tu próprio e as tuas experiências.
• Anexo_03
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Conclusão:

P

eregrinar para Santiago de Compostela é também caminhar com os outros,
com aqueles que não conhecemos e que gostaríamos de conhecer.

Na História da cristandade existem três grandes rotas de peregrinação – a
Jerusalém, a Roma e a Santiago de Compostela. Por ser uma das três grandes rotas,
caminhar para Santiago de Compostela significa também caminhar em direção a
milhares de diferenças culturais. A peregrinação de Santiago de Compostela é um
caminho percorrido por milhares de pessoas, e não aproveitar esta oportunidade de
estar com os outros é não aproveitar uma oportunidade que Santiago nos oferece.
O caderno foi criado com o recurso a dinâmicas de grupo tradicionais que tentamos
aqui adaptar às características específicas da peregrinação.
As dinâmicas que aqui propomos poderão ser adaptadas conforme as necessidades
do grupo em questão e também conforme a criatividade de cada um.
Esperamos que estas atividades motivem o conhecimento de outras pessoas, de
outras formas de pensar, de outras culturas, em suma que estas dinâmicas possibilitem o enriquecimento do Caminho que vos levará a Santiago de Compostela.
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Anexo 1
O Outro…

A sua associação…

O seu país…
• Pratos típicos;• Danças típicas;
• Qual o ordenado mínimo;
• Qual o chefe de governo;
• Línguas oficiais;

(recolhe informação sobre a sua associação Escutista: sec(recolhe: nome, e-mail e outros dados pessoais)

ções, uniforme, atividades, etc)

O Caminho do outro…

As suas dificuldades…

E as suas expectativas…

(recolhe: de onde partiu, em que albergues fica, se é a pri-

(sentidas no Caminho)

(para o Caminho)

meira vez que faz o Caminho, breve descrição da atividade.)

ANEXO_02 «Já alguma vez...»

ANEXO_03 «Quem é que...?»

1. «Já alguma vez…» fizeste o Caminho Francês de Santiago?

1. Quem é que no último ano fez o Caminho Francês para Santiago?

2. «Já alguma vez..» visitaste Kandersteg?

2. Quem é que no último ano visitou Lisboa?

3. «Já alguma vez…» comeste cozido à portuguesa?

3. Quem é que no último ano comeu bacalhau?

4. «Já alguma vez...» comeste tapas?

4. Quem é que no último ano visitou Espanha?

5. «Já alguma vez…» participaste num Jamboree Mundial?

5. Quem é que no último ano comeu tapas?

6. «Já alguma vez…» visitaste Madrid?

6. Quem é que no último ano leu um livro sobre o Caminho de Santiago?

7. «Já alguma vez…» acampaste em Portugal?

7. Quem é que no último ano visitou o facebook?

8. «Já alguma vez…» participaste na Luz da Paz de Belém?

8. Quem é que no último ano acampou em Portugal?

9. «Já alguma vez…» participaste numa atividade conjunta com escuteiros franceses?

9. Quem é que no último ano visitou o monte do Gozo em Santiago de Compostela?

10. «Já alguma vez..» foste à ilha de Brownsea?
11. «Já alguma vez…» realizaste uma viagem de inter-rail?
12. «Já alguma vez…» foste Lobito?
13. «Já alguma vez…» visitaste Lisboa?
14. «Já alguma vez…» acampaste num centro escutista espanhol?
15. «Já alguma vez…» fizeste outra peregrinação?

10. Quem é que no último ano foi a Kandersteg?
11. Quem é que no último ano fez a sua promessa escutista?
12. Quem é que no último ano participou numa atividade da sua Região?
13. Quem é que no último ano participou na Luz da Paz de Belém?
14. Quem é que no último ano visitou Barcelona?
15. Quem é que no último ano conheceu um escuteiro de outra nacionalidade?

