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Jovens do mundo inteiro se reúnem para o maior desafio escoteiro do planeta 

Realizada pelo Facebook, a gincana será aberta para a participação de jovens que não são 
escoteiros. 

 

Nos dias 17 a 18 de outubro deste ano, a grande gincana virtual conhecida com Scout 

Joti Challenge (SJC) irá, novamente, reunir escoteiros de todas as idades e de diferentes 

partes do mundo para o desafio de 48h de tarefas e muita produção audiovisual. A atividade 

faz parte do 19º Jamboree on the Internet (Joti), promovido anualmente pela Organização 

Mundial do Movimento Escoteiro (OMME), com participação dos Escoteiros do Brasil. 

O Joti tem como objetivo propor aos jovens novas amizades e a troca de experiências 

no meio online e, por isso, convida crianças e jovens não escoteiros a participarem junto dos 

grupos escoteiros. Baseadas no conceito de “pensar global e agir local”, as tarefas promovidas 

pela equipe organizadora do SJC estão ligadas aos temas de meio ambiente, cultura, 

educação, esporte e lazer. 

Para participar, os jovens terão que organizar-se em bases - um local que sirva para o 

encontro do grupo e execução das tarefas -, criar uma fanpage no Facebook, inscrever-se e 

informar ao sistema do Scout Joti Challenge o link da resolução de cada tarefa. O conteúdo 

então será avaliado e pontuado por uma equipe de voluntários especializada no SJC. Ao final 

da gincana, os grupos recebem classificações que variam entre bronze, prata, ouro e 

diamante. 

Serão 24 tarefas lançadas a cada hora; a atividade acontece até mesmo durante a 

madrugada, sem parar. Para os lobinhos (crianças de seis a 10 anos) são dez tarefas 

específicas, lançadas durante o dia de sábado, entre 8h e 18h. Como a atividade acontece no 

ambiente virtual, são necessários computadores ou notebooks, celulares, câmeras 

fotográficas, equipamentos multimídias (webcam, fone de ouvido, microfone e outros) e 

acesso à rede de Internet. 

 

Scout Joti Challenge é do Brasil para o mundo! 
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O SJC foi totalmente idealizado por brasileiros, e desde 2011 rompeu as barreiras do 

país para cair no gosto dos estrangeiros. No ano passado foram cerca de 20 mil inscritos, 

organizados em mais de 1,1 mil bases, com representantes de todos os estados brasileiros e o 

Distrito Federal, além de participantes de Angola e Portugal. Em 2015, a novidade é que o site 

oficial, o sistema, as tarefas e peças gráficas utilizadas nas redes sociais contam com 

traduções em alemão, francês, árabe, russo, italiano, espanhol e inglês.  

 
Escotismo 

 Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta 

com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura 

como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar 

de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia. 

Escoteiros do Brasil 

 Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação 

continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de 

cidadãos conscientes e atuantes. Em 2014, contou com um contingente de 77.741 escoteiros, nos quais 19.244 

são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 607 cidades brasileiras, somando um total de 

1.265 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de 

216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº 

3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46. 

 
Serviço: 
Data: 17 e 18 de outubro de 2015 (48h ininterruptas) 
Local: em todo o Brasil - consulte uma Região Escoteira 
Coordenador Nacional do 19º Joti: Rafael Froes (62) 8418-1160 
Informações: www.escoteiros.org.br/sjc / https://www.facebook.com/ScoutJotiChallenge 
Acesse alguns conteúdos produzidos: BRA MG 094 Gearpel; fotos 

 

http://www./
https://www.facebook.com/ScoutJotiChallenge
https://www.facebook.com/BRAMG094Gearpel?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968344703204885.1073741860.883537048352318&type=3&hc_location=ufi

