
MANUAL DO ADULTO 



Manual do adulto
Regras, regulamento, dicas e orientações

Adiantando um pouco do que virá a seguir...

2. A equipe que permitir a participação do adulto na execução das tarefas sofrerá as medidas cita-
das neste regulamento.
3. Nas imagens geradas e postadas não são permitidas o uso de armas de fogo, armas brancas ou
artefatos bélicos relacionados aos contextos de ataque, defesa ou violência, mesmo que sejam brin-
quedo, bem como gestos que os indique.
4. As imagens geradas e postadas não podem conter apelo ou conteúdo sensual ou sexual, sinais 
ofensivos ou ações que indiquem qualquer tipo de discriminação ou preconceito.
5. 

6.

 Os arquivos de resposta das tarefas devem ser postados de forma publica, na ferramenta que a 
Equipe preferir, desde que seja possível o acesso pela equipe de Correção do SJC.

 Links de respostas que não estiverem acessíveis no momento da correção, farão com que a 
tarefa seja ZERADA, devido a impossibilidade de correção

1. O Scout JOTI Challenge - SJC (forma que os Escoteiros do Brasil desenvolvem o Jamboree on
the Internet - JOTI) é uma atividade exclusiva para jovens. O adulto tem o importante papel de 
acompanhar e supervisionar a atividade, não de executar as tarefas!

1. O SJC é uma mega gincana que os Escoteiros do Brasil organizam, promovem e realizam para 
os/as lobinhos, escoteiros, seniores e pioneiros registrados no ano corrente. O SJC acontece antes 
e durante a atividade mundial do JOTI (Jamboree On The Internet) de forma concomitante.
2. 

3. O principal objetivo do SJC é permitir que crianças, jovens e adolescentes, conheçam e se 
integrem com outros associados do escotismo no Brasil e ao redor do mundo, via internet, por 

4. www.
escoteiros.org.br/joti https://www.facebook.com/ScoutJotiChallenge) e nos 



5. A plataforma do https://www.scoutjotichallenge.com/ será aberta as 18h do dia 18 de outubro 
(sexta-feira), para criação e montagem das equipes. A primeira tarefa será disponibilizada à 0h 
de sábado (19/10) e a conseqüentemente liberação do sistema SJC para os usuários realizarem 
e postarem os resultados das tarefas. A atividade termina às 18h do dia 20 de outubro (domingo), 
quando o sistema SJC é fechado para a postagem de tarefas. O SJC é realizado no horário de 
Brasília.
6.
O horário limite para a postagem das tarefas feitas é até as 18h do dia 20 de outubro (domingo).
7. As tarefas serão corrigidas durante e após o término do evento. Os participantes tem até o dia 
21 de outubro
Suporte. 

O adulto, escotista ou dirigente, são coadjuvantes no SJC. O adulto responsável pela equipe é o 
escotista ou dirigente regularmente registrado nos Escoteiros do Brasil. 

Atenção: As dúvidas e reclamações devem ser realizadas primeiramente com o Mobilizador Re-
gional da Região Escoteira a que pertence. A listagem dos Mobilizadores Regionais e as formas de 
contato com eles encontram-se no site do SJC. 

Atuação do escotista, do dirigente e outros adultos 

1. A participação do adulto responsável pela equipe deverá ocorrer nas seguintes formas: 

-
refas, zelando pela boa imagem do Movimento Escoteiro.
- Publicando as tarefas em acordo com as normas da atividade e com os fundamentos do Movi-
mento Escoteiro.

-
ções.

2. É responsabilidade e dever do adulto: 
- Avaliar as tarefas realizadas pela equipe para que não contenham palavras, atos, gestos ofensivos
e objetos que façam alusão à violência, discriminação, sensualidade e preconceito. 
3. É vedado ao adulto: 
- Participar e ajudar no desenvolvimento e execução das tarefas.
- Publicar o material gerado pela equipe que apresente conteúdo considerado impróprio. 



1. Lobinhos, escoteiros, seniores e pioneiros são os personagens principais do SJC. 
2. Somente equipes formadas por associados com registro em dia podem desenvolver e executar 
as tarefas.
3. Jovens que não são associados ao Movimento Escoteiro podem participar, desde que compo-
nham equipes formadas por associados dos Escoteiros do Brasil, devendo o adulto responsável 
pela equipe ser também um associado do Movimento. A Unidade Escoteira Local que receber jo-

ou responsável legal.

2. Os adultos devem zelar pela imagem do Movimento Escoteiro, proibindo a utilização de palavras 
e objetos, execução de atos e gestos ofensivos ou que façam alusão à violência, discriminação, 
sensualidade e preconceito tanto nas tarefas.
- O material gerado, que apresente conteúdo considerado impróprio e que seja postado, não será 
pontuado, podendo o participante ser submetido às medidas disciplinares dos Escoteiros do Brasil. 

1. A participação de todos no SJC deve pautar-se nos artigos da Lei Escoteira, de sua Promessa e 
princípios do Movimento Escoteiro. 

4. Os participantes do ramo lobinho podem formar equipes apenas por associados desta categoria 
Entre 8h e 17h, do dia 18 de outubro (sábado), serão lançadas tarefas voltadas exclusivamente 
para eles, tendo até às 18h do dia 19 de outubro (domingo) para enviarem as tarefas. 

Participação dos jovens 

Código de conduta 

Atenção: a tarefa com conteúdo considerado impróprio deverá ser retirada imediatamente do ar 
pelo adulto responsável pela equipe, podendo o participante ser submetido às medidas discipli-
nares dos Escoteiros do Brasil. Parentes, amigos e outros adultos convidados podem participar e 
apoiar a manutenção da equipe, sendo que as regras de atuação são as mesmas do adulto respon-
sável pela equipe. 

Atenção: -
res que são responsáveis pela organização, condução e comportamento dos participantes. Todo e 
qualquer ato de indisciplina e/ou antiético será levado ao conhecimento da Comissão de Ética e 
Disciplina Nacional para que tomem as devidas providências. 

O



1. Para participar do SJC como adulto responsável pela equipe, o interessado deverá ser associado 
dos Escoteiros do Brasil (escotista ou dirigente) e estar com suas obrigações institucionais em dia. 

4. No acesso a plataforma do SJC, deverá informar o número do Registro Escoteiro e a data de 
nascimento, o sistema fará a validação dos dados e liberará ou não o acesso a plataforma.
5. Na plataforma do SJC, o Adulto responsável pela equipe, deverá criar a Equipe e incluir os parti-
cipantes, utilizando as ferramentas da plataforma para que todos tenham acesso as tarefas.
6. A equipe deve conter a maioria dos jovens com o registro nos Escoteiros do Brasil em dia. A parti-
cipação de jovens não registrados é permitida mediante o disposto neste manual, devendo-se seguir
 os procedimentos de autorização do grupo escoteiro.

1. As equipes se apresentem sempre com todos os participantes inscritos.
2. Amigos e parentes adultos apenas auxiliem no cumprimento das tarefas.
3. Participem jovens entre 6 anos e meio e 21 anos.
4. As equipes sejam formadas preferencialmente por jovens nas faixas etárias que formam os 
ramos do Movimento Escoteiro no Brasil. Ressaltamos que o ramo lobinho possui atividades espe-

5. Não haja interferência e participação de adultos na realização das tarefas.

 Atenção: Indicamos (não é obrigatório),  que a equipe com a maioria de associados do mesmo 
-

gião escoteira, nome da equipe, SJC2019 (Ex.01/AM Patrulha Coruja – SJC2019). equipes mistas: 
(formadas por membros de vários Grupos Escoteiros e/ou regiões diferentes) podem ser nomea-

SJC2019 (Ex.BM/RS – Pioneiros supimpas – SJC2019). A nomeação da equipe na forma com que 
indicamos facilita a correção e o suporte no caso de dúvidas e outras demandas.

2. Outros adultos (parentes e amigos) podem participar como apoiadores, devendo seguir as mes-
mas regras de atuação e conduta do adulto responsável pela equipe.
3. A participação no SJC, está sujeito a prévia inscrição na Atividade através do PAXTU. A Unidade 
Escoteira deverá criar uma atividade do tipo JOTI, e inscrever os participantes nessa atividade, a 
partir do dia 07 de Setembro de 2019.

Como Participar 

O adulto deve orientar e acompanhar para que



6. Haja o mínimo de 3 jovens inscritos na equipe.

1. O sistema do SJC abriga as ferramentas necessárias ao desenvolvimento do evento: cadastro, 

2. As tarefas são pontuadas somente quando inseridas no sistema do SJC. A equipe deve enviar o 

3. O sistema de informações da equipe permite apenas consultas, sem possibilidade de edição de 
informações alheias.
4.

5.
pessoal, depois de responder a pesquisa institucional.
6.
podendo imprimí-los e repassá-los. 

1. As tarefas são divulgadas de hora em hora, na Plataforma do SJC https://www.scoutjotichallen-
ge.com/;
2. Para o Ramo Lobinho, as tarefas serão lançadas entre 8h e 17h do dia 19 de outubro (sábado), 
totalizando 10 tarefas, que podem ser enviadas até às 18h do dia 20 de outubro (domingo).
3. Para escoteiros, seniores e pioneiros, as tarefas serão lançadas entre 0h e 23h do dia 19 de 
outubro (sábado), totalizando 24 tarefas, que podem ser enviadas até às 18h do dia 20 de outubro 
(domingo).
4. -
blicado por problemas de conexão ou tráfego. 

7. 
equipes.
8. Ocorra o bom funcionamento da equipe e relacionamento entre os participantes, zelando pelo 
conteúdo das respostas das tarefas, a segurança dos jovens e a postagem das tarefas prontas. 
9.
liberadas. 
Atenção: Mesmo em equipes formadas por associados do ramo Pioneiro é obrigatório ter um adul-
to responsável pela equipe (escotista e/ou dirigente).

O sistema do sjc 

Tarefas 



Atenção: Deve-se evitar a postagem de tarefas que tenham conteúdo digital (vídeos, por exemplo) 

também de sites e comunidades para visualização, podendo ocorrer congestionamento no tráfego 
de dados e o material não ser publicado. 

O que pode “zerar” a tarefa 

Avaliação das tarefas

5. Oriente a equipe para que não deixe para a última hora a realização e/ou postagem das tarefas 
de vídeo! 

1. Não cumprir com os critérios de realização da tarefa. Exemplos: não colocar informações solici-
tadas no vídeo, não nomear a tarefa corretamente.

1.
cada critério está disponível na descrição da tarefa.

3. A tarefa pode ter a forma de correção automática ou manual e a pontuação é atribuída de acordo 
com os critérios estabelecidos na descrição da tarefa.
4. Cada tarefa executada e enviada pelo sistema SJC recebe pontuação de 0, 25, 50, 75 ou 100 
pontos, referente aos itens cumpridos.
5. A resposta da tarefa será desconsiderada e não pontuada caso esteja em desacordo com o que 
foi pedido na tarefa e com este manual.
6. Se houver discordância quanto à pontuação das tarefas o adulto responsável pela equipe deverá 
acessar o site do SJC, na aba “suporte”, e explicar o motivo da discordância. Se for constatado erro 
na correção da tarefa ela será revisada e reavaliada.

2. A correção das tarefas é responsabilidade de uma equipe especializada do SJC.

2. Participação de adulto na tarefa.
3. Conteúdo impróprio e fora dos princípios do Movimento Escoteiro. 

6. Os jovens devem completar a tarefa e o adulto responsável pela equipe deve enviar o material 
https://www.scoutjotichallenge.com/), 

sob pena de não ter seus pontos computados.
7. As tarefas devem ser nomeadas, preferencialmente, da seguinte forma: número do grupo 

mistas, formadas por membros de vários Grupos Escoteiros e/ou regiões diferentes serão nomea-

SJC2019, número da tarefa. A nomeação da tarefa na forma com que indicamos facilita a correção 
e o suporte no caso de dúvidas e outras demandas.



7. -
zadas. 

Cuidados na internet 

Pontuação 

-
-

bilizado pelo jovem. Outro problema muito comum é o Cyberbulling, o adulto participante do SJC 

se isso não está ocorrendo. 

1. A atribuição de níveis de colocação, abaixo listados, se dará conforme o percentual de execu-
ção das tarefas propostas durante a gincana: 
 - Diamante.
 - Ouro. 
 - Prata.
 - Bronze.

1. O distintivo poderá ser adquirido através do Sistema PAXTU, com custos por conta do partici-
pante, conforme orientações divulgadas no site www.escoteiros.org.br.  
2.

cargo destes realizar a entrega. 
3.
participação, que serão entregues na Assembleia Nacional pelo coordenador nacional da ativida-
de ou a quem ele delegar. 

2. 
 após o encerramento da atividade.



Das considerações gerais 
1. O SJC tem cunho cultural, social, desportivo e ecológico, e sua participação não está subordi-
nada a qualquer modalidade de risco ou pagamento pelos participantes, nem vinculada à aquisi-
ção 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 SJC, nos termos deste regulamento, o participante estará au-

-
gável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet para 
divulgação do SJC.
3. As autorizações descritas acima não implicam qualquer obrigação de divulgação ou o paga-
mento de qualquer quantia por parte dos Escoteiros do Brasil.
4. Pelo simples ato de inscrição no SJC, o participante ainda autoriza, reconhece e aceita que os 
dados pessoais e demais informações, inclusive aquelas submetidas por meio do formulário de 
participação, passem a ser de propriedade da organização do SJC, que poderá utilizá-los para os 

-
pante.

6. O participante reconhece e aceita expressamente que a organização do SJC não poderá ser 
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação do mesmo no SJC. A 
estrutura da equipe (computadores, alimentação, etc.), a segurança do local e dos integrantes da 
equipe e sua conduta é de inteira responsabilidade do(s) adulto(s) responsável(is) pela equipe.
7. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o SJC poderá ser suspenso ou cancelado, 
sem aviso prévio, por motivo alheio ao controle da organização do SJC e que comprometa a reali-

-
te planejada.
8. Para esclarecer as dúvidas sobre o SJC os participantes poderão entrar em contato com a 
organização do SJC pelo endereço www.scoutjotichallenge.com/suporte.
9. Por ser uma atividade realizada na WEB, a organização do SJC não se responsabiliza por 
quaisquer problemas ligados à falta de conexão, instabilidade e excesso de tráfego.
10. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão analisa-
das e julgadas de forma soberana e irrecorrível pela equipe organizadora do SJC.

5. A organização do SJC garante que os dados pessoais serão utilizados apenas na realização 

instituição.

facebook.com/ScoutJotiChallenge

ScoutJotiChallenge


