
QUERES SER 
GUIA? A nossa Companhia foi fundada a 

18 de Maio de 1971. Desde então, 

a Companhia já recebeu e educou 

centenas de jovens raparigas, que 

ao fazerem a sua Promessa, se 

assumem como membros da gran-

de família das Guias.  

Actualmente somos cerca de 40 

elementos, distribuídos pelos ramos 

avezinha, aventura, caravela e diri-

gentes, mas temos como objectivo 

crescer, queremos ser mais e para 

isso contamos com a tua presença! 

 

 

JUNTA-TE A NÓS! 

ASSOCIAÇÃO 
GUIAS DE 

PORTUGAL 
 

1 ª  COMPANHIA 
DE PRADO 

“A melhor maneira de ser feliz, é 
contribuir para a felicidade dos outros” 

B.P. 

E-mail: guiasdeprado@hotmail.com 
Hi5:guiasdeprado.hi5.com 

SEDE: Cripta da Igreja Nova 
REUNIÕES SEMANAIS: sábados à tarde das 16H00 às 18H00 

(ramo avezinha e aventura) e sexta-feira à noite das 21H00 às 
23H00 (ramo caravela) 
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QUEM SOMOS?  

O QUE FAZEMOS? 

 
Actividades ao ar livre (raids, acampa-

mentos, jogos de pista, etc.); 

Actividades de serviço (Campanhas do 

Banco Alimentar, Peditório de géneros 

alimentares para Cabazes de Natal, 

visita ao Lar do Trabalhador, Peregrina-

ções/Procissões, etc.); 

Actividades Regionais (Dia Mundial do 

Pensamento, etc.); 

Actividades para angariação de fundos 

(venda de jornais, agendas, Festas da 

Vila de Prado, embrulhar prendas na 

loja dos 300, etc.) 

Outras actividades (reuniões semanais, 

Magusto, Festa de Natal, Desfile de 

Carnaval, Dia da Criança, etc.) 

Compromisso/Promessa de novos ele-

mentos e/ou passagens de ramos; 

 

Dirigentes 

Caravelas 

Avezinhas 

Aventuras 



O guidismo é um 

movimento para 

jovens raparigas 

que se baseia no 

método criado por 

Baden-Powell e 

tem como principal 

objectivo “proporcionar às raparigas e 

jovens mulheres a oportunidade de 

desenvolverem plenamente o seu 

potencial como cidadãs universais res-

ponsáveis” 

O Guidismo é um movimento de edu-

cação e formação integral das jovens, 

que educa numa pedagogia activa por 

meio do sistema da vida em grupo, na 

qual acontecem actividades; se reve-

lam potencialidades; se cultiva o senti-

do da responsabilidade; se descobrem 

normas e atitudes que levam ao com-

promisso perante si próprias e o grupo; 

vive-se em contacto com a Natureza 

satisfazendo a necessidade da aventu-

ra e do belo. 

 

 

Esta abordagem única combina a utili-

zação de diversas ferramentas educati-

vas , no sentido de alcançar o objectivo 

educativo do Guidismo: contribuir  para 

o desenvolvimento do pleno potencial e 

harmoniosa identidade pessoal de cada 

rapariga. 

O método guidista incluí as seguintes 

ferramentas: 

Compromisso perante a Promes-
sa e a Lei; 

Sistema de patrulhas; 
Aprender fazendo; 
Auto-desenvolvimento 
progressivo; 
Simbolismo; 
Cooperação activa entre jovens e 
adultos; 

PEDAGOGIA DAS IDADES 
A Associação Guias de Portugal tem 

carácter nacional, independente, aparti-

dário e aceita todas as raparigas a par-

tir dos 6 anos até aos 90 anos de idade, 

sem qualquer descriminação. 

O Guidismo é uma pedagogia adapta-

da a cada idade: 

- ramo Avezinha (6 – 10 anos); 

- ramo Aventura (10 – 14 anos); 

- ramo Caravela (14 – 17 anos); 

- ramo Moinho (17 –  21  anos); 

- Dirigentes (a partir 21 anos); 

 

4 CONSTANTES 
O Guidismo procura contribuir para a 

formação de carácter, através de uma 

pedagogia activa baseada no jogo e 

promove ainda a vivência de 4 constan-

tes: 

- vida em patrulha; 

- vida ao ar - livre; 

- compromisso; 

- Progressão; 

 

MÉTODO GUIDISTA 
A abordagem pedagógica do Guidismo 

designa-se por Método Guidista. E-mail: guiasdeprado@hotmail.com 
Hi5:guiasdeprado.hi5.com 
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16H00 às 18H00 (ramo avezinha e aventura) e 
sexta-feira à noite das 21H00 às 23H00 (ramo 
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O QUE É O GUIDISMO? 


