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O JOTAJOTI COMEÇOU, E AGORA?

1. As tarefas regulares são lançadas a cada hora e haverão tarefas surpresas com tempo para 
executar. É importante vocês delegarem as funções para que todos participem.

2. Um mesmo participante não pode estar inscrito em duas ou mais equipes.

3. A equipe só pode realizar as tarefas se todos os membros estiverem inscritos.

4. A equipe só pode funcionar se tiver um adulto responsável por ela. Mas atenção: nenhum adulto 
pode fazer as tarefas, exceto quando é solicitado.  A função é ajudar vocês a se organizarem para 
fazerem o melhor possível. Em caso de dúvidas, o adulto deverá entrar em contato com o suporte. 

5. Preferencialmente as equipes devem ser formadas por jovens de mesma faixa etária, conforme 
estabelecido nos Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro. Assim, fica mais legal participar da 
atividade, afinal, no seu grupo devem ter vários ramos e cada um faz a sua atividade, não é?

6. Antes de publicarem qualquer conteúdo na internet, confira se todos os itens da tarefa foram 
cumpridos e se não tem nada que esteja contra os valores e princípios do movimento escoteiro, as 
normas da atividade e nossa legislação nacional.

7. Você pode subir conteúdo na plataforma da atividade, mas a única pessoa que pode aprovar os 
arquivos para a correção é o escotista responsável pela equipe.

8. Dentro da plataforma é possível procurar outras equipes cadastradas. No 
menu à esquerda tem a opção de buscar as equipes pelo código ou pelo nome. 

INSTRUÇÕES PARA RADIOAMADORES

Se você é radioamador e pretende participar das atividades do JOTAJOTI 2022, siga as instruções 
abaixo:

 Associado da Escoteiros do Brasil:

 1. Se for registrado no PAXTU como membro dos Escoteiros do Brasil, abra o MEU PAXTU e 
atualize seu indicativo no campo destinado a esta informação. Verifique se seu e-mail está correto, 
através dele você receberá a senha de acesso à plataforma. 

 2. Em seguida, abra o link https://jotajoti.com.br/ e inicie sua inscrição na plataforma do 
JOTA-JOTI 2022. Clique em QUERO PARTICIPAR, depois em BRASILEIRO(A), utilize seu número 
de registro sem o dígito verificador e clique em REGISTRAR. Se seu cadastro estiver ativo no 
PAXTU, você receberá uma mensagem de confirmação da plataforma e deverá verificar a caixa de 
entrada do e-mail, cadastrado no PAXTU, lá estará a senha de acesso.

 3. De posse da senha de acesso, entre na plataforma e atualize o seu indicativo 
e, se for participar com alguma equipe, configure os participantes e está pronto para 
seguir adiante. Importante enviar os LOG’s para o e-mail jotajotibrasil@gmail.com 
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 Não associados da Escoteiros do Brasil:

 1. Abra o link https://jotajoti.com.br/ e inicie sua inscrição na plataforma do JOTAJOTI 
2022. Clique em QUERO PARTICIPAR, depois em NÃO ASSOCIADO(A) OU ESTRANGEIRO(A), 
coloque seu e-mail e clique em REGISTRAR. Você receberá um e-mail com a senha de acesso à 
plataforma. 

 2. De posse da senha de acesso, entre na plataforma e atualize o seu indicativo e, se for 
participar com alguma equipe, configure os participantes e está pronto para seguir adiante. 
Importante enviar os LOG’s para o e-mail jotajotibrasil@gmail.com 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA GRÊMIOS, LABRES, ASSOCIAÇÕES 
GRUPOS ESCOTEIROS E DEMAIS ENTIDADES COM INDICATIVOS PRÓPRIOS

 
 1. Registre também na plataforma, o seu grupo Escoteiro ou o seu Grêmio com indicativo 
próprio, observando o mesmo procedimento para Radioamadores não Escoteiros. Importante 
enviar os LOG’s para o e-mail jotajotibrasil@gmail.com. Os LOG’s podem ser preparados em 
qualquer editor de textos.

 2. Estaremos operando em todo e qualquer modo de comunicação, HF, VHF, UHF, Satélite, 
Echolink, Zello, TRtalk, DMR, Skype, Rádio Cidadão(PX), SSTV e outros.

 3. Países Lusófonos estarão presentes na plataforma JOTA-JOTI e em diversos modos de 
comunicação, principalmente DMR no TG 724907, além de outros, TG907 Mundial, TG9702 Europa 
e TG 268907 Portugal. 

 4. Os desafios da plataforma são comuns às atividades de Radioescotismo e Internet, 
podendo ser realizadas em conjunto ou separadamente, ficando a critério das equipes. 

 5. Todos os cadastrados na plataforma receberão seus respectivos certificados de 
participação.

LISTA DE MATERIAIS DA ATIVIDADE

 Desafio Geral

• Celular e/ou computador contendo ferramenta de edição de foto e vídeo;

• Celular e/ou câmera para gravação de vídeos e fotos;

• Canetas e papel;

• 1 pacote de palito de churrasco;

• Cabo para cabo de guerra;
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• 2 latas de conserva limpas;

• 4 metros de barbante ou nylon;

• 2 pregos pequenos (cuidado com o manuseio!);

• Artigos escoteiros;

• 1 caixa de leite reciclada;

• 1 fantasia de cleópatra ou faraó;

• Objetos diversos sempre são bem-vindos!

Desafio Lobinho

• Celular e/ou computador contendo ferramenta de edição de foto e vídeo;

• Celular e/ou câmera para gravação de vídeos e fotos;

• Canetas e papel;

• Materiais recicláveis;

• 1 cartolina (cor à preferência);

• Objetos diversos são bem-vindos!

LINKS OFICIAIS DA ATIVIDADE

Para garantir as informações verdadeiras e atualizadas sobre o JOTAJOTI 2022, confira nossos 
links oficiais pra sempre se manter informado! 

Boletim: https://escoteiros.org.br/eventos/jota-joti-2022/ 

Boletim em vídeo: https://www.instagram.com/reel/Cis9yY-Ju2u/ 

Plataforma da atividade: https://jotajoti.com.br/ 

Tutorial de inscrição na plataforma: https://www.instagram.com/reel/Ci_NFVNpgQM/

Suporte: https://suporte.jotajoti.com.br/ 

Discord: https://discord.com/invite/anxEfvNwN5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante lembrar que esta será uma atividade lusófona, ou seja, a Comunidade Escoteira Lusófona 
estará participando. Os países participantes serão informados na live de abertura.
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Aline Conde 
Diretora de Métodos 

Educativos Escoteiros do Brasil

Antônio Cosso 
Coordenador JOTA-JOTI Brasil

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de suporte pelo link indicado acima. Novas 
informações serão publicadas nas redes sociais da atividade (http://instagram.com/jotajotibr, 
http://facebook.com/jotajotibr e http://twitter.com/jotajotibr).

Ivan Alves do Nascimento 
Diretor Presidente Escoteiros do Brasil


