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INFORMAÇÕES GERAIS
• Data: 21 e 22/10/2017 (as atividades terão início às 0h do dia 21 e término às 18h do dia 22).
• Local: descentralizado, por Distrito ou Unidade Escoteira Local.
• Participantes: crianças, adolescentes e jovens dos Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro.
• Inscrições: as inscrições deverão ser efetuadas por intermédio do Sigue, a partir do dia 7 de
setembro de 2017.
ATENÇÃO: este ano as inscrições serão realizadas por meio do Sigue Administrativo da Unidade Escoteira
Local (UEL), e as equipes serão criadas na plataforma de postagem das tarefas. A plataforma estará
disponível durante a atividade, pelo endereço www.scoutjotichallenge.com
• Investimento do participante: definido por cada UEL, se necessário.
• Autorizações: eventos escoteiros realizados fora da sede e do horário de reunião da Unidade Escoteira Local
devem contar com autorizações de pais e da respectiva diretoria. A autorização deverá ser impressa no
Sigue, assinada pelos pais ou responsável e entregue à organização da atividade na UEL.
• Dúvidas e esclarecimentos: deverão ser feitas através do canal de suporte do Joti, disponível no site
da atividade.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
• Nos dias da atividade, as Unidades Escoteiras Locais realizarão as atividades lançadas gradativamente
no endereço www.scoutjotichallenge.com, com o tema “Escotismo e Desenvolvimento Sustentável”,
observando as recomendações de segurança e a necessidade de autorizações para pernoite e eventuais
deslocamentos fora da sede.

• As tarefas deverão ser realizadas e postadas em redes sociais, em formato público, ou até mesmo no site
ou blog da Unidade Escoteira Local, e o link enviado para correção na plataforma da atividade Scout Joti
Challenge.

DISTINTIVOS E CERTIFICADOS
Após a atividade, os certificados serão disponibilizados para as Unidades Escoteiras Locais para download e
impressão. Os distintivos poderão ser adquiridos conforme instruções que serão publicadas em breve no site
dos Escoteiros do Brasil (www.escoteiros.org.br).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A partir de agora, fique sempre ligado em nosso site institucional e também em nossas redes sociais, todas as
informações serão publicadas nestes canais. Uma das novidades é que este ano teremos, antes da atividade,
o “ESQUENTA JOTI”, cujas informações divulgaremos em breve.

Curitiba, 16 de agosto de 2017.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

