
Como participar?
inscrições • equipe • participantes



O QUE É
E QUANDO
ACONTECE

É uma grande gincana virtual que reúne 
lobinhos e lobinhas, escoteiros e escoteiras, 
seniores e guias, pioneiros e pioneiras de todo 
o mundo para um desafio de 48h.

O intuito do JOTI não é a competição entre os 
participantes. O cumprimento das tarefas visa a 
superação dos desafios em equipe!



instagram.com/@scoutjotichallenge

www.facebook.com/scoutjotichallenge

ACOMPANHE
OS CANAIS
OFICIAIS



INSCREVA
SUA
EQUIPE

As inscrições das equipes serão feitas no 
nosso sistema, no endereço:

As inscrições dos participantes devem ser 
realizadas através do Paxtu Administrativo.

www.scoutjotichallenge.com



CONVIDE
SEUS
AMIGOS

Você pode convidar amigos de fora do 

Movimento Escoteiro para participarem do 

JOTI. Eles poderão integrar a sua equipe que 

deve conter sempre um adulto responsável, 

que será o coordenador local.



PUBLIQUE
SUAS
TAREFAS

As tarefas realizadas devem ser postadas sempre 

em modo público, como uma página no 

Facebook, perfil do Instagram, pasta do Google 

Drive ou até mesmo um blog. Os links devem ser 

postados na plataforma do JOTI.



ENCONTRE
UM LOCAL
PARA SUA EQUIPE

Pode ser na sede do seu Grupo Escoteiro, na 

casa de um dos membros de sua Equipe ou 

Tropa, na casa de seu Chefe, lan house, 

escolas, universidades, etc.

O importante é ter acesso à internet e um 

adulto responsável, claro!



ORGANIZE
A BASE
DA EQUIPE

Providencie quantos computadores forem 

necessários (o ideal é ter pelo menos um 

para cada duas pessoas)



ORGANIZE
A BASE
DA EQUIPE

Consiga alguns materiais de apoio!

Tenham consigo alguns materiais que irão 

ajudar a realizar as tarefas propostas. A lista 

de materiais será disponibilizada nos canais 

oficiais do JOTI.



ORGANIZE
A BASE
DA EQUIPE

Refeições, sacos de dormir, colchões e 

cobertores para todos são itens essenciais. 

Não se esqueça da sua imaginação!



TRAGA
TODA SUA
ALEGRIA!

Leve muita alegria e disposição 
para passar um final de semana 
com muita diversão!



DÚVIDAS?

/@scoutjotichallenge www.facebook.com/scoutjotichallenge


