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O JOTA-JOTI no Brasil é uma atividade composta por dois programas diferentes: Interação por rádio e 
a interação via internet. Ambos os programas são montados visando a participação de jovens dos quatro 
ramos, trabalhando diversos itens da progressão pessoal por meio de atividades divertidas, atraentes e 
variadas cujo principal objetivo é permitir que nossos associados se conheçam e se integrem com outros 
escoteiros ao redor do mundo, utilizando o rádio e a internet.

As atividades não são uma competição entre equipes, mas um desafio em que você e sua equipe bus-
cam se superar por seus próprios meios e conhecimentos. Todas as informações oficiais da atividade 
são distribuídas por meio da internet no site https://escoteiros.org.br/ ou pelas redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/JotaJotiBr/
Twitter: https://www.twitter.com/JotaJotiBr
Instagram: https://www.instagram.com/JotaJotiBr/ 

1. As inscrições de participantes para o JOTA-JOTI estarão disponíveis a partir do dia 7 de setembro 
de 2021 e devem ser realizadas através do Paxtu Administrativo (http://paxtu.escoteiros.org.br/paxtu/) 
no menu Agenda > Atividades fora de sede. As equipes serão inscritas diretamente na plataforma.

FIQUEM ATENTOS: Atividades fora da sede é só o caminho para que o escotista faça a inscrição 
dos jovens. Assim como no ano passado, recomendamos que os membros da equipe NÃO se 
reúnam presencialmente. Cada participante deve estar em sua casa e buscar um método de se 
comunicar com a equipe para executar as tarefas. É indicado que vocês façam grupos de whatsapp, 
chamadas em aplicativos como o google meet ou jitsi meetings, um canal do discord, ou algum 
outro meio de reunir todos os participantes virtualmente, proporcionando que cada um participe 
da atividade diretamente de sua casa.

2. Os participantes do Ramo Lobinho devem formar equipes virtuais compostas apenas por associa-
dos desta categoria.

3. Não será permitida a participação de jovens e adultos não registrados nos Escoteiros do Brasil. 
Portanto, é imprescindível que os escotistas providenciem o registro provisório a partir do dia 19 de 
setembro de 2021 dos jovens que irão participar da atividade que não estão vinculados ao grupo esco-
teiro. O valor do registro provisório é de R$7,00.

ATENÇÃO: As instruções sobre o registro provisório, valores como deve ser feito estão nos 
links:  https://escoteiros.org.br/noticias/can-publica-resolucao-sobre-registro-provisorio/ e no           
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2020/11/ResolucaoCan072020.pdf 

4. O escotista também deve se atentar a inscrição no site do JOTA-JOTI mundial. O código identifi-
cador individual de cada participante será importante durante a atividade e os jovens poderão escolher 
participar das atividades ofertadas pelo programa mundial. O link e a instrução para o cadastro serão 
publicados no boletim 2.

5.  Para a gincana do JOTA-JOTI Internet, deve-se formar uma equipe com pelo menos 3 participantes. 
Preferencialmente, as equipes devem ser formadas por jovens da mesma faixa etária. O participante 

Bem-vindos e bem-vindas ao Jota-Joti

Inscrições e Equipes
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não pode estar inscrito em mais de uma equipe. Equipes contendo participantes com duplicidade de 
inscrição serão desclassificadas.

a. Indica-se a seguinte nomeação para equipe com a maioria de associados do mesmo grupo 
escoteiro: número do grupo escoteiro, identificação da região escoteira, nome da equipe, JOTA-
JOTI2021 (Ex.01/AM Patrulha Coruja – JOTAJOTI2021). Equipes mistas, formadas por membros 
de vários grupos escoteiros e/ou regiões diferentes, podem ser nomeadas da seguinte forma: 
EM, identificação da região onde a equipe está sediada, nome da equipe, JOTAJOTI2021 (Ex.EM/
RS – Pioneiros supimpas – JOTAJOTI2021). A nomeação da equipe na forma indicada facilita a 
correção e o suporte.

6. As tarefas do JOTA-JOTI Rádio devem ser realizadas nos seguintes tipos de estação para atividades 
de rádio:

a. Radioamador (modelo atual) - usa o indicativo. Opcionalmente pode também usar o JID a ser 
emitido pelo site mundial;
b. Rádio do Cidadão – usa o indicativo. Opcionalmente pode também usar o JID a ser emitido pelo 
site mundial;
c. UEL - Usa o numeral e o nome em conjunto com o JID a ser emitido pelo site mundial; e
d. Núcleo Bandeirante – Usa o nome em conjunto com o JID a ser emitido pelo site mundial.

7. Certificados de participação serão disponibilizados no Meu Paxtu e também no Paxtu Administrativo. 
O distintivo poderá ser adquirido via Paxtu, com custos por conta do participante. As informações serão 
divulgadas em breve pelos canais oficiais

1. A plataforma da atividade abriga as ferramentas necessárias ao desenvolvimento do evento: ca-
dastro, tarefas, informação de equipes e participantes, certificados e resultados.

2. No acesso a plataforma você deverá informar o número do Registro Escoteiro e a data de nascimento, 
a plataforma fará a validação dos dados e liberará ou não o acesso a plataforma.

3. O adulto responsável deverá criar a equipe e incluir os participantes, utilizando as ferramentas da 
plataforma para que todos tenham acesso às tarefas.

4. Não é necessário criar duas equipes para participação das atividades de Rádio e Internet do JO-
TA-JOTI. Uma mesma equipe criada na plataforma terá acesso ao programa de ambas as atividades.

5. As tarefas da gincana do JOTA-JOTI Internet são pontuadas somente quando inseridas na platafor-
ma. A equipe deve enviar o link para a plataforma e o escotista deve confirmar o procedimento.

6. As tarefas do JOTA-JOTI Rádio estarão inseridas em uma aba própria.

7. A plataforma de informações da equipe permite apenas consultas, sem possibilidade de edição de 
informações alheias.

8. Na plataforma as equipes terão acesso a classificação final.

Este ano temos uma grande novidade: Todas as tarefas estarão concentradas no mapa da atividade! 
Vocês já tiveram acesso a ele com a publicação das tarefas do programa de rádio que já estão aconte-

A plataforma

Informações sobre a atividade
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cendo, mas a grande novidade é que todas as atividades do programa de rádio e de internet estarão 
disponíveis neste link: 

 O que muda? A identidade visual da atividade é bastante intuitiva, vai ser bem fácil identificar onde 
estão as atividades do programa de rádio e da internet. No mapa estão reunidos todos os documentos 
da atividade e todas as informações necessárias.

1. O programa de rádio consiste em três atividades que serão propostas para serem executadas via 
rádio nos seguintes horários: 

a. Às 22hs da sexta-feira (15/10) será proposta a primeira atividade surpresa, com sua publicação 
nas redes sociais de radioescotismo, especialmente no PADLET e via radioamadores;
b. Às 12hs do sábado (16/10) será proposta a segunda atividade surpresa, com sua publicação nas 
redes sociais de radioescotismo, especialmente no PADLET e via radioamadores;
c. Às 12hs do domingo (17/10) será proposta a terceira atividade surpresa, com sua publicação nas 
redes sociais de radioescotismo, especialmente no PADLET e via radioamadores.

2. Frequências Escoteiras

Lobinho
1. As tarefas do JOTA-JOTI Internet Lobinho serão disponibilizadas entre 8h e 17h do dia 16 de outubro 

(sábado). O horário limite para a postagem das respostas na das tarefas, na plataforma do JOTA-JOTI, 
é até as 18h do dia 17 de outubro (domingo). Não serão aceitas tarefas postadas depois do horário final 
ou que o conteúdo não tenha sido publicado por problemas de conexão ou tráfego.

2. As tarefas serão corrigidas durante o JOTA-JOTI e após o encerramento da atividade. Os participantes 
terão até 6 horas após a correção da tarefa para contestar o resultado (pedir recorreção). Um link 
específico será disponibilizado ao lado da Avaliação da Tarefa. Passadas 6 horas da correção da tarefa o 
link ficará indisponível. 

a. A contestação de resultado será aceita mediante justificativa por escrito. 
b. A recorreção pode implicar no aumento ou diminuição da nota de avaliação.

Geral
1. A primeira tarefa do JOTA-JOTI Internet Geral será disponibilizada a meia noite do dia 16 de outubro 

e as demais serão  disponibilizadas entre as 8h e 17h do mesmo dia. O horário limite para a postagem das 

Programa de Rádio

Programa de Internet

Banda
80 m
40 m
20 m
17 m
15 m
12 m
10 m
06 m
02 m

Fonia (kHz)
3.740 ou 3.690 ou 3.940

7.090 ou 7.190
14.290
18.140
21.360
24.960
28.390
50.160

145.710

CW (kHz)
3.590 ou 3.570

7.030
14.070 ou 14.060

18.080
21.140
24.910

28.190 ou 28.130
50.160
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respostas das tarefas é até as 18h do dia 17 de outubro (domingo). Não serão aceitas tarefas postadas 
depois do horário final ou que o conteúdo não tenha sido publicado por problemas de conexão ou tráfego.

2. Os arquivos de resposta das tarefas devem ser disponibilizados para acesso de forma pública em 
canais de livre escolha do usuário (site do grupo, blog da tropa, rede social, etc), lembrando que os links 
deverão ser postados na plataforma do JOTA-JOTI. Se o link postado impedir o acesso da equipe de 
correção, a tarefa não será pontuada e não haverá “recorreção”.

ATENÇÃO: deve-se evitar a postagem de arquivos “pesados” (vídeos, por exemplo) próximo ao 
final da atividade. Estes arquivos dependem de boa conexão com a internet e também da disponib-
ilidade dos sites para hospedá-los. O congestionamento no tráfego de dados pode ocasionar a 
não publicação do arquivo.

3. As tarefas serão corrigidas durante o JOTA-JOTI e após o encerramento da atividade. Os partic-
ipantes terão até 6 horas após a correção da tarefa para contestar o resultado (pedir recorreção). 
Um link específico será disponibilizado ao lado da Avaliação da Tarefa. Passadas 6 horas da correção da 
tarefa o link ficará indisponível.

a. A contestação de resultado será aceita mediante justificativa por escrito.
b. A recorreção pode implicar no aumento ou diminuição da nota de avaliação.

4. O link das tarefas do JOTA-JOTI Internet devem ser enviadas à plataforma pelos jovens, mas só 
serão enviadas pela correção após a aprovação do escotista responsável pela equipe. Esta é uma con-
figuração habitual em nossa atividade, mas neste formato a distância, é necessário que os escotistas 
tenham uma maior dedicação ao avaliar a tarefa enviada pelos jovens antes de submetê-las a correção 
para evitar quaisquer situações que não são condizentes com os valores e princípios do movimento 
escoteiro e nossa instituição.

Cuidados na internet
- Qualquer conteúdo postado na internet pode ficar para sempre armazenada. Todos devem ter 
cuidado com o que é postado. 
- Todos os adultos que participarem da atividade, seja como responsável pela equipe ou como 
apoio, devem fazer o curso de cyberbullying disponível no campo escola virtual:
https://www.escoteirosead.org.br/ 
- Cuidado ao utilizar imagens de pessoas, sempre peça autorização.
- Caso você ou algum jovem de sua equipe perceba algum comportamento inadequado de um 
participante, seja ele jovem ou adulto, você deve entrar em contato imediatamente com o suporte 
para que sejam tomadas as ações devidas.  

Pontuação
A atribuição de níveis de eficiência se dará conforme o percentual de execução das tarefas propostas 

durante a gincana. Os níveis de eficiência são: Diamante, Ouro, Prata, Bronze.
A coordenação publicará o nível de eficiência das equipes na plataforma até 15 dias após o encer-

ramento das correções.
O que pode anular sua tarefa?
1. Não cumprir com os critérios de realização da tarefa. Exemplos: não colocar informações solicitadas 

no vídeo e não fazer o que é pedido.
2. Deixar que um adulto participe da tarefa, quando não solicitado.
3. Fazer uma tarefa com conteúdo impróprio e fora dos princípios do Movimento Escoteiro.
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1. O JOTA-JOTI tem cunho cultural, social, desportivo e ecológico, e sua participação não está sub-
ordinada a qualquer modalidade de risco ou pagamento pelos participantes, nem vinculada à aquisição 
ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, de acordo com o disposto no art. 3º, II, da Lei nº 5.768/71 e 
art. 30, do Decreto nº 70.951/72.

2. Ao se inscrever para participar do da atividade, nos termos deste regulamento, o participante 
estará automaticamente autorizando os Escoteiros do Brasil utilizarem, de modo gratuito, definitivo e 
irrevogável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet.

3. As autorizações descritas acima não implicam qualquer obrigação de divulgação ou o pagamento 
de qualquer quantia por parte dos Escoteiros do Brasil.

4. O participante reconhece e aceita expressamente que a organização do JOTA-JOTI e a Escoteiros 
do Brasil não poderão ser responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação na 
atividade. A estrutura da equipe (computadores, alimentação, etc.), a segurança do local e dos integrantes 
da equipe e a conduta é de inteira responsabilidade do adulto responsável pela equipe.

5. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a atividade poderá ser cancelada, sem aviso 
prévio, por motivo alheio ao controle da organização.

6. Para esclarecer as dúvidas sobre a atividade os participantes poderão entrar em contato com os 
organizadores pelo endereço https://escoteiros.org.br/ ou pelas redes sociais. 

7. O JOTA-JOTI Internet por ser uma atividade realizada de forma virtual, a organização do JOTA-JOTI 
não se responsabiliza por quaisquer problemas ligados à falta de conexão, instabilidade e excesso de 
tráfego.

8. A utilização do rádio deve ser feita sob a orientação de um radioamador licenciado. A organização 
do JOTA-JOTI Rádio não se responsabiliza por problemas que envolvem a utilização do aparelho, visto 
que preparar o material necessário para a participação da equipe na atividade é responsabilidade do 
adulto responsável pela equipe a nível local.

9. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão analisadas e 
julgadas de forma soberana e irrecorrível pela equipe organizadora da atividade.

Curitiba, 13 de setembro de 2021

Considerações Gerais

Antônio Cosso
Coordenador Geral do Jota-Joti

Ignácio Castañón
Coordenador Geral do Jota-Joti

Rafael Rocha de Macedo
Diretor Presidente da DEN


