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CONSULTOR DE METÓDO E PROGRAMA DO JOTA SÊNIOR 
 

IM- RONALDO ENGRÂNCIA - ESCOTISTA DO RAMO SÊNIOR E DIRETOR DE 

CURSO BÁSICO. 

 

EQUIPE NACIONAL DE PROGRAÇÃO RAMO SÊNIOR/PI 

 

 MARK A. CALDEIRA - PU5AIM –GE PADRE PEDRO BARON – ITAJAÍ –SC 

 

RICARDO OLIVEIRA – PU2TAO – ESCOTISTA DO RAMO SÊNIOR – GE JOÃO 

RAMALHO – SÃO CAETANO DO SUL – SP 

 

RESPONSAVEL TÉCNICO DE RADIOESCOTISMO: 

 

FERNANDO GONÇALVES – PY2AG –RADIOESCOTISTA - GE JOÃO RAMALHO – 

SÃO CAETANO DO SUL - SP 

 

Homenagens Póstumas : 

 

1-Cláudio G. Barbosa (“In memorian”). 

 

2-Carlos Eduardo Morais (“In Memorian”)  

 

3-Monteiro Lobato (‘In Memória”) 

 

 

OBJETIVOS GERAIS DO JOTA SÊNIOR 2013 

 

1. Integrar os Seniores e Pioneiros ao 57° JOTA (Jamboree on the air). 

 

2. Fortalecer a fraternidade escoteira incentivando a comunicação feita por meio do 

Radioescotismo aos Grupos Escoteiros participantes. 

 

3. Proporcionar aos jovens do Ramo Sênior proximidade e o interesse pelo 

Radioamadorismo. 

 

4-Fortalecer a campanha da União dos Escoteiros do Brasil: “um radioamador em cada 

Grupo Escoteiro”. 

 

 

PROPÓSITOS DO JOTA SÊNIOR 2014   
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1.Incentivar o aprender fazendo com a finalidade de enaltecer os fundamentos do método e 

programa escoteiro do Ramo Sênior. 

 

 2. Unir por meio da fraternidade escoteira o Ramo Sênior e o Ramo Pioneiro. 

 

 3. Criar situações que venham proporcionar a inclusão social, bem como a divulgação do 

Movimento Escoteiro como um todo.  

 

TEMA DO JOTA SEÑIOR 2014: 
 

O tema: Terra: “A Cultura Viva”, tem como desafio fortalecer a integração do Ramo Senior 

e Pioneiro como a cultura regionais que formam as principais características de nossa 

sociedade, tendo como finalidade de resgatar valores do Movimento Escoteiro, que servirá 

como consolidação das áreas sociais, afetiva, espiritual, intelectual e de caráter na formação 

dos jovens do Movimento Escoteiro. 

 

O Radioescotismo será ferramenta principal para a aplicação da educação não formal 

denominada como Escotismo. 

 

ESTRUTURA PARA APLICAÇÃO DAS BASES E ENCONTRÕES 
 

Todas as bases, jogos e encontrões estão compartilhando valores relacionados com o 

Movimento Escoteiro.  

_________________________________________________________________________ 

 

CONTEÚDO DA PROGRAMAÇÃO DO JOTA SÊNIOR 2013: 

 

9:25- ENCONTRÃO 01 – CULTURA POPULAR - PERSONAGENS DO 

FOLCLORE QUE FORMAM AS PATRULHAS. 

 

  

                                            
 
“A cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preserva - lo é resgatar a história, perpetuar valores, é permitir que as novas 

gerações não vivam sob as trevas do anonimato.” – Nildo Lage. 
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 Dividir as Patrulhas com o nome de Personagens do folclore brasileiro, tais como: SACI, 

CUCA, MULA SEM CABEÇA, LOBISOMEM, BOITATÁ, CAIPORA entre outros.  

 

DIVISÃO DAS PATRULHAS : Pic- bandeira e  Código Morse. 

 

Por Meio de jogo denominado pic – bandeira e técnicas do código Morse as patrulhas serão 

denominadas: 

 

(SUGESTÕES DOS NOMES DAS PATRULHAS): 

 

1-PATRULHA SACI PERERÊ 

 

2-PATRULHA MULA SEM CABEÇA 

 

3-PATRULHA CAIPORA  

 

4-PATRULHA IARA 

 

5-PATRULHA LOBISOMEM 

 

6-PATRULHA BOITATÁ 

 

7-PATRULHA BOTO 

 

8-PATRULHA CURUPIRA 

 

9-PATRULHA CORPO SECO 

 

10-PATRULHA MÃE DE OURO 

SINTESE DO RESUMO HISTÓRICO DOS NOMES DAS PATRULHAS 

PARA O ESCOTISTA. 

Obs: caso algum jovem tenha dúvida da história do personagem, segue o resumo 

histórico para o escotista explicar: 

Boitatá 
Representada por uma cobra de fogo que protege as matas e os animais e 

tem a capacidade de perseguir e matar aqueles que desrespeitam a natureza. 

Acredita-se que este mito é de origem indígena que seja um dos primeiros 

do folclore brasileiro. Foram encontrados relatos do boitatá em cartas do 
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padre jesuíta José de Anchieta, em 1560. Na região nordeste, o boitatá é 

conhecido como "fogo que corre". 

Boto 
Acredita-se que a lenda do boto tenha surgido na região amazônica. Ele é 

representado por um homem jovem, bonito e charmoso que encanta 

mulheres em bailes e festas. Após a conquista, leva as jovens para a beira 

de um rio e as engravida. Antes de a madrugada chegar, ele mergulha nas 

águas do rio para transformar-se em um boto. 

Curupira 

Assim como o boitatá, o curupira também é um protetor das matas e dos 

animais silvestres. Representado por um anão de cabelos compridos e com 

os pés virados para trás. Persegue e mata todos que desrespeitam a natureza. 

Quando alguém desaparece nas matas, muitos habitantes do interior 

acreditam que é obra do curupira. 

Lobisomem 

Este mito aparece em várias regiões do mundo. Diz o mito que um homem 

foi atacado por um lobo numa noite de lua cheia e não morreu, porém 

desenvolveu a capacidade de transforma-se em lobo nas noites de lua cheia. 

Nestas noites, o lobisomem ataca todos aqueles que encontra pela frente. 

Somente um tiro de bala de prata em seu coração seria capaz de matá-lo. 

IARA 

Encontramos na mitologia universal um personagem muito parecido com a 

Iara: a sereia. Este personagem tem o corpo metade de mulher e metade de 

peixe. Com seu canto atraente, consegue encantar os homens e levá-los para 

o fundo das águas. 

Corpo-seco 
É uma espécie de assombração que fica assustando as pessoas nas estradas. 

Em vida, era um homem que foi muito malvado e só pensava em fazer 

coisas ruins, chegando a prejudicar e maltratar a própria mãe. Após sua 

morte, foi rejeitado pela terra e teve que viver como uma alma penada. 

Mula-sem-cabeça 

Surgido na região interior, conta que uma mulher teve um romance com um 

padre. Como castigo, em todas as noites de quinta para sexta-feira é 
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transformada num animal quadrúpede que galopa e salta sem parar, 

enquanto solta fogo pelas narinas. 

Mãe-de-ouro 
Representada por uma bola de fogo que indica os locais onde se encontra 

jazidas de ouro. Também aparece em alguns mitos como sendo uma mulher 

luminosa que voa pelos ares. Em alguns locais do Brasil, toma a forma de 

uma mulher bonita que habita cavernas e após atrair homens casados, os faz 

largar suas famílias. 

Saci - Pererê 

O Saci - Pererê é representado por um menino negro que tem apenas uma 

perna. Sempre com seu cachimbo e com um gorro vermelho que lhe dá 

poderes mágicos. Vive aprontando travessuras e se diverte muito com isso. 

Adora espantar cavalos, queimar comida e acordar pessoas com 

gargalhadas. 

DINAMICA DO JOGO: DESCUBRINDO O NOME DE SUA PATRULHA. 

 

Caso o campo esteja com várias patrulhas de diversos Grupos Escoteiros ou Distritos 

Bandeirantes, o Escotista poderá misturar os elementos e formar várias patrulhas ou mesmo 

manter o que já existe. 

 

No caso do nome o Escotista deve separar um bastão para cada patrulha com o respectivo 

nome em código Morse.  

 

MATERIAL: bastão, tabela de código Morse e tabela de fonética internacional, envelope 

com um papel do nome da patrulha em código Morse, para cada patrulha. 

Uma cola ou fita crepe. 

 

Na seguência, o Escotista cola no bastão um envelope, que deverá guardar um pedaço de 

folha sulfite com a descrição do nome da patrulha em código Morse.  Exemplo: 

 Tabela de código Morse  (Um para cada Patrulha): 
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1-PATRULHA SACI  PERERÊ=   

.--.  .-   -  .-.  ..-  .-.. .... .-   / ...  .-   -.-.   ..  /.--.  . .-.  .  .-.  .  
 
 (Escrever o Código Morse do nome da Patrulha Saci Pererê m um  pedaço de papel sulfite 

e colocar dentro do envelope, que deverá ser colado no bastão)  

 

2-PATRULHA BOTO = 

.--.  .-   -  .-.  ..-  .-.. .... .-    /  -...  ---  -  --- 

 (Escrever o Código Morse do nome da Patrulha Boto em um pedaço de papel sulfite e 

colocar dentro do envelope, que deverá ser colado no bastão)  

 

 

 

3-PATRULHA IARA = 

.--.  .-   -  .-.  ..-  .-.. .... .-  /   ..   .-   .-.   .- 

 
Caso tenha mais patrulha participante, basta seguir transformar o nome da patrulha em 

código Morse, conforme exemplo acima citado. 
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Depois o Escotista deverá delimitar o campo e cada Patrulha deverá proteger um bastão e 

ao mesmo tempo ter que pegar o bastão da outra Patrulha. 

 

No momento que a patrulha pegar o basta, o monitor deve abrir o envelope e com sua 

patrulha decifrar o nome da Patrulha que está em código Morse. O escotista deverá entregar 

a tabela de código Morse. 

 

TAREFA PRÈVIA: O escotista poderá realizar uma atividade preparatória na sede antes 

do JOTA: 

 

Os sêniores devem montar uma tabela de código Morse no bastão que será usado do jota. O 

escotista não deve antecipar as regras do jogo ou passar informações sobre a programação, 

mais poderá preparar a tabela de código Morse no bastão do pic- bandeira. 

 

Caso seja realizado a tarefa prévia, orientamos que seja postada a foto no face do Jota 

Sênior:   https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil   até o dia 20 de outubro de 2014, com 

a seguinte mensagem:  

 

 

 

 

TAREFA PREVIA - CÓDIGO MORSE – 57 JOTA - JOTA SENIOR –NUMERAL E 

NOME DO GRUPO ESCOTERIO. 

 

 

 

TRANSFORMAR NOMES DAS INICIAIS DAS PATRULHAS EM CÓDIGO DO 

ALFABETO DA FONÉTICA INTERNACIONAL. 

 

Depois que as patrulhas decifrarem por meio do Código Morse os nomes das Patrulhas, o  

Escotista deverá entregar a tabela do alfabeto da fonética internacional para os Jovens 

criarem os indicativos das Patrulhas. Na realidade os nomes das Patrulhas, grito e 

bandeirolas serão representado pelos indicativos das iniciais dos nomes dos personagens 

folclores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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TABELA FONÉTICA INTERNACIONAL: 

 

 

                                 
 

 

 

1-PATRULHA SACI  = PSP (PAPA–SIERRA-PAPA) =  

PATRULHA PSD  

 

2-PATRULHA IARA = PI (PAPA-PAPA- INDIA) = 

PATRULHA PI 

 

3-PATRULHA BOTO= PB (PAPA-BRAVO) 

PATRULHA PB 

 

E assim deve seguir: Primeiro as patrulhas decifram com código Morse e encontram os 

nomes das patrulhas relacionados com os personagens do folclore, depois transforma o 

nome encontrado na fonética internacional. 

Com isso, as patrulhas deverão criar o grito de Patrulha e a bandeirola da Patrulha, 

respeitando os indicativos que correspondentes aos nomes dos personagens. Na realidade os 

nomes das Patrulhas serão os indicativos da fonética internacional. Senão vejamos: 

 

1-PATRULHA PSP 

 

2-PATRULHA PI 

 

3-PATRULHA PB 
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EXEMPLO PRÁTICO: 

 

10-PATRULHA SACI PERERÊ = NOEME PARA O JOTA = PSP  
 

Obs: As Patrulhas devem ser chamadas pelos indicativos do alfabeto da fonética 

internacional: 

 

Exemplo: 

PATRULHA PSP = “PAPA-SIERRA-PAPA” 

 

MATERIAL PARA A BANDEIROLA: bastão (o mesmo do jogo inicial), cola, tecido TNT 

de diversas cores, caneta colorida. 

 

Resumo histórico dos personagens e tabela do alfabeto da fonética internacional, um para 

cada Patrulha, um talkabout´s para cada Patrulha. 

 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE RADIOESCOTISMO: 

 

ENCARGO DE PATRULHA: 

 

A Patrulha deverá escolher um elemento para ocupar o cargo de patrulha denominado rádio 

operador, que terá como  a função  de cuidar do rádio talkabout´s e exercer a comunicação 

com os escostistas e outras patrulhas, sendo que toda comunicação com a patrulha da 

programação do JOTA SÊNIOR, deverá seguir a Carta de justificativa  e orientação abaixo 

discriminada: 

CARTA DE ORIENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DO RADIOAMADORISMO 

NA ESSÊNCIA DO METÓDO E PROGRAMA ESCOTEIRO – SISTEMA DE PATRULHA. 

1-Principais Objetivos:  Proporcionar aos jovens do Ramo Escoteiro a proximidade e o interesse pelo Radioamadorismo, 

por meio do aprender fazendo, na estrutura do sistema de patrulha, com o fim especifico de demonstrar a importância da 

comunicação e das transmissões pela onda do rádio, bem como de tentar transformar os jovens escoteiros em 

radioamadores. 

2-Embasamento técnico escoteiro 

As definições do sistema de patrulha do Ramo Escoteiro estão determinadas pela regra 069 do POR: 

 

REGRA 069 DO P.O.R – PATRULHA DE ESCOTEIROS. 

 

“A Patrulha é uma equipe de cinco a oito jovens, podendo ser mistas, no caso das Tropas que também o sejam, 

constituída em base permanente, autônoma e auto-suficiente para a realização de excursões, acampamentos, 

trabalhos, jogos, boas ações, atividades comunitárias e demais atividades escoteiras.” 
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A estrutura do sistema de patrulha encontra-se determinado pela REGRA 071 do P.O.R 

 

“REGRA 071 DO P.O.R – ENCARGOS NA PATRULHA DE ESCOTEIROS:^ 

 

1-Na sede: 

a)almoxarife - encarregado da guarda e da conservação do material da Patrulha; 

b)secretário - encarregado da escrituração e dos arquivos; 

c)tesoureiro - encarregado da arrecadação de fundos e das compras; 

d)administrador - encarregado da organização e da manutenção do “canto” de patrulha; 

e)bibliotecário - encarregado dos livros, manuais e demais publicações; 

f) recreacionista - encarregado de jogos e canções; 

g)outros, de acordo com as necessidades da Patrulha. 

 

2-em atividades fora da sede e acampamentos: 

a)almoxarife - como na sede; 

b)intendente - encarregado das compras e da guarda dos gêneros 

c)cozinheiro - encarregado da preparação das refeições; 

d)auxiliar de cozinha - encarregado da limpeza do material de cozinha; 

e)sanitarista - encarregado da limpeza do campo, fossas e latrinas; 

f)aguadeiro - encarregado do abastecimento de água para a cozinha e outras necessidades; 

g)enfermeiro - responsável pela caixa de primeiros socorros e sua utilização; 

h)outros, de acordo com as necessidades da patrulha ou da atividade em que a patrulha  

está envolvida.” 

 

A criação de um novo encargo no sistema de patrulha, relacionado com o radioescotimo, poderá ser desenvolvido por 

orientações das letras “g” e “h” da REGRA 071, nas situações de necessidade. Hoje a necessidade é de incentivar o 

ingresso de novos elementos escoteiros para a prática do radioamadorismo. 

 

4-Radioescotismo.  

 

O termo radioescotismo foi definido por Radioescotista Marcus - Pu5brl - 25 Grupo Escoteiro Dom Pedro I da Região 

Escoteira de Santa Catarina, na apostila de radioescotismo como: 

 

“Radioescotismo é o nome que se dá ao uso de equipamento de rádio como suporte e incremento à atividade 

escoteira”. 

 

Além de existir a real necessidade do aumento do número de escoteiros radioamadores, a prática do radioescotismo 

poderá, também, incrementar as atividades da patrulha, fortalecendo as atividades variadas e atraentes que consolidam 

o Método e Programa Escoteiro. 

 

 

 

5-Novo encargo – Rádio Operador 

 

Visando a necessidade de incrementar as atividades escoteiras e de aumentar a participação dos jovens escoteiros na 

prática do radioescotismo, como também de tentar incluir a prática do radioamadorismo em Grupo Escoteiros que não 

possuem vivência do radioamadorismo, apresentamos o novo encargo de patrulha denominado como de Rádio Operador, 

que será implementado, independente do jovem escoteiro ser ou não radioamador - Classe “C’,“B” ou “A”, uma vez que 

o  ingresso ao radioamadorismo será uma conseqüência natural, realizada por meio do incentivo a progressão do jovem 

escoteiro, orientada pelo escotista responsável, aliada a ferramenta da progressão escoteira. 

  

Dessa forma, a presença estimulante do adulto(o escotista responsável pela seção) é de extrema importância para que o 

jovem do encargo de patrulha Rádio Operador, venha ser um radioamador escoteiro.  

 

Assim determina a orientação de estimulos e incentivos dos escotistas perante os jovens escoteiros no PROJETO 

EDUCATIVO DA UEB como: 
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“No processo de crescimento dos jovens, o educador adulto, permanecendo como tal, se incorpora alegremente ao 

dinamismo juvenil, dando testemunho dos valores do Movimento e ajudando os jovens a descobrir o que não 

poderiam descobrir sozinhos.  

Este estilo permite estabelecer relações horizontais de cooperação para a aprendizagem, facilita o diálogo entre as 

gerações e demonstra que o poder e a autoridade podem ser exercidos a serviço da liberdade daqueles a quem se 

educa, dirige ou governa.” 

 

5-Material para o encargo de Rádio Operador da Patrulha Escoteira: 

 

Inicialmente o material utilizado para o encargo de operador de rádio será simplesmente de baixo custo: o Talk Bald.  

Com a progressão do jovem, os aparelhos poderão ser evoluídos em harmonia com suas conquistas de indicativos e 

classes autorizadas pela legislação do radioamadorismo. 

 

5-Descrição do encargo de Rádio Operador: 

 

“O rádio será no futuro o hobby dos nossos rapazes.....é uma atividade enriquecedora cujo futuro é promissor....espero 

os escoteiros saibam aproveitar.”  

– Baden Powell, 1913 

 

Na sede:  

 

1- Selar pelos aparelhos de Talk-Bald, ser o responsável pelos cuidados dos aparelhos da patrulha, dos escotistas e do 

Grupo Escoteiro, dependente da situação. 

  

2-No campo ser o responsável pela comunicação entre os escotistas e outras patrulhas, por meio de contatos com outros 

rádios – operadores. 

 

3-Deverá aprender fonética internacional, Código “Q” e Código Morse, de maneira atraente, por meio do aprender 

fazendo, para ser utilizado nas diversas formas de comunicações, determinada pelo escotista responsável, como por 

exemplo: sempre passar as iniciais de sua patrulha na fonética internacional, antes de começar qualquer tipo de 

conversação no Talk - Bald. 

  

 

Observações: 

1- Dependendo das atividades de sede o Rádio-Operador poderá exercer as atividades do item 2. 

 

2-Na medida que o jovem for avançando pelo interesse do radioamadorismo, poderá ter cada vez mais 

responsabilidades com os aparelhos ou estação de rádio. 

  

3-O jovem poderá, também, no inicio, como forma de incentivo, trabalhar com a faixa cidadão, dependendo da 

atividade, autorização dos escotistas, objetivos da tropa escoteira entre outros. 

 

4-O jovem com encargo de Rádio Operador poderá incentivar os elementos na conquistas de especialidades 

relacionadas com a comunicação, radioamadorismo e cidadão do mundo.  

 

5-A comunicação do escotista com o jovem Rádio Operador não excluirá a comunicação por meio de apitos. O 

escotista poderá estabelecer comunicações curtas e médias via rádio e as longas orientações por meio das 

convocações presencial dos sons de apito.   

 

6- Progressão Escoteira 

 

Progredir é crescer, quebrar obstáculos para alcançar um determinado objetivo. 

 

O jovem do encargo de Rádio Operador da Patrulha poderá seguir e progredir, seguindo os seguintes passos: 

 

1- Primeiro Passo: Operar de maneira simples Talk Bald e na seqüência, se quiser, aperfeiçoar sua habilidades 

operando Rádio Cidadão – PX; 

2- Segundo Passo: Passar no exame de radioamadorismo da ANATEL e virar Radioamador Classe “C”  
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3- Terceiro passo: participar do JOTA, realizar atividades de radioamadorismo como Classe “C” e conquistar a 

Insigna de Radioescotismo. 

4- Quarto Passo: No futuro, passar no exame da ANATEL e evoluir para radioamador Classe “B”. 

5- Quinto Passo: No futuro, passar no exame da ANATEL e transformar para radioamador Classe “A”, podendo 

montar e assumir a Estação de Radioamadorismo do seu Grupo Escoteiro, conforme determina a legislação 

vigente.   

 

Obs: Todos os itens devem obedecer à legislação sobre radioamadorismo. 

 

7-CONCLUSÃO: 

 

O encargo de rádio-operador é uma ferramenta forte para aumentar o interesse do jovem com a comunicação, por meio 

do aprender fazendo, com o objetivo de transformá-lo no futuro próximo, no radioamador da Patrulha, do Grupo 

Escoteiro, além de enaltecer e variar as atividades escoteiras, sendo os primeiros passos para aqueles Grupos Escoteiros 

que não possuem estação de rádio, ter um jovem promissor para alcançar o radioamadorismo em seu Grupo Escoteiro. 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA MELHOR POSSÍVEL SERVIR!!! 

 

SÃO CAETANO DO SUL, 19 DE FEVEREIRO DE 2013. 

 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA IMPLANTAÇÃO: 

 

1-FERNANDO GONÇALO-PY2AG, Ex-membro da equipe estadual de radiobandeirandismo, atual membro da Equipe 

Regional de Radioescotismo da Região Escoteira de São Paulo, membro da equipe de radioamadores RENER, Classe 

“A” responsável pelo Grêmio do Grupo Escoteiro Caoquira – PY2GEC e Patrulheiro BP – 586.   

 

 

2-I.M.EDUARDO GUTIERREZ – PU2KIS, Membro da Equipe Nacional de Radioescotismo, Diretor Presidente do 

Grêmio de Radioamadores “Chefe Barbosa” – PY2GJR do 18/SP Grupo Escoteiro João Ramalho e Patrulheiro BP – 

673. 

_________________________________________________________________________  

10:10-BASE 01 – CULTURA DA HABILIDADE ESCOTEIRA – PIONERIA E 

RADIOESCOTISMO. 
                                                                                             

                                                
 

Aerial Tower: ATIVIDADE  ORIENTADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

MOVIMENTO ESCOTEIRO ADAPTADA PARA A PROGRAMAÇÃO DO JOTA 

SENIOR. 
 

” O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no 
caminho”. - ABRHAM LINCOLN. 
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PIONERIA: No ano passado – JOTA SENIOR 2103 – 56 JOTA foi realizado uma 

pioneria para colocar uma antena, agora o desafio e maior, montar um mirante para colocar 

uma estação de rádio e fazer contatos. 

 

DESAFIO: MONTAR UM MIRANTE E COLOCAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO EM 

CIMA DO MIRANTE ACONPANHANTO DE UM RÁDIOAMADOR,  QUE DEVERÁ 

FAZER 3 CONTATOS EXTERNOS COM A PATRULHA, QUE DEVERÁ DAR O 

GRITO DA PATRULHA POR MEIO DO RÁDIO.  

 

TAREFA PRÉVIA: A Tropa ou Patrulha deverá desenvolver uma miniatura da pioneira 

ou apresentar um desenho no croqui com medidas e dimensões que será desenvolvida na 

programação do JOTA SENIOR 2014. A Tropa ou patrulha deverá tirar uma foto com a 

miniatura ou croqui e postar no facebook:  https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil  até 

o dia 20 de outubro de 2014, com a seguinte mensagem: 

  

JOTA SÊNIOR, CRÓQUI DO MIRANTE – RADIOESCOTISMO – NUMERAL E 

NOME DO GRUPO ESCOTEIRO. 

 

 

 

 

EXEMPLO DE MINIATURA DA PIONERIA COM PALITOS E BARBANTES: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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EXEMPLO DE CRÓQUI: 

 

 

 
  

 

TAREFA IMEDIATA: Postar uma foto da patrulha na estação de rádio com o rádio 

amador em cima do mirante e postar no facebook: 

 https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil até o dia 20 de outubro de 2014, com a 

seguinte mensagem: 

 

RADIOAMADORES E PIONERIA – JOTA SENIOR 2014 – NUMERAL E NOME 

DO GRUPO ESCOTEIRO. 

 

Obs: Favor ler a Base para realizar a tarefa prévia. 

 
CONTEÚDO DA BASE: 

 

Montar o mirante para colocar uma estação de rádio, por meio da pioneira escoteira. O 

Mirante deverá ser montada com sisal ou corda marítima, bambu ou tora de eucalipto 

(semelhantes). Os seniores deverão em cima do Mirante montar a estação de rádio em VHF 

ou HF ou UHF com a presença de um radioamador para realizar um contato com outra 

estação de rádio fora do campo. No momento da transmissão, os seniores deverão 

apresentar o grito da patrulha relacionada com a programação do Jota Sênior.    

 

https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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Material: Bambus ou Toras, Sisal ou Corda Marítima e Canivete, máquina fotográfica 

digital (celular etc), estação de radioamadorismo. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

11:30- BASE 02 – CULTURA ORAL: 

 

                                   

                   
                               “Sem a música, a vida seria um erro” -  Friedrich Nietzsche. 

 

 TAREFA PREVIA: Na sede o Escotista poderá orientar a Tropa Sênior preparar um 

cancioneiro para as atividades do 57 JOTA. Deixem os jovens livres para escolherem 

canções escoteiras, canções alegres da MPB e canções típicas do folclore brasileiro. 

Caso seja desenvolvido a tarefa prévia, o escotista deverá tirar uma foto da Tropa, Patrulha 

ou do Clã no caso dos Pioneiros, com o cancioneiro na mão e postar no face do JOTA 

SENIOR ou filmar os jovens contando uma canção para postar no facebook: 
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  https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil  até o dia  20 de Outubro de 2014, com a 

seguinte mensagem: 

  

CANÇÕES DO JOTA – JOTA SÊNIOR- NUMERAL E NOME DO GRUPO 

ESCOTEIRO. 

 

No JOTA SÊNIOR: A Tropa deverá realizar um círculo de parada e cada patrulha deverá 

apresentar uma canção escoteira, o Escotista poderá sugerir canções e até ensinar ou aplicar 

algumas canções, de preferência do folclore brasileiro, da MPB e do Movimento Escoteiros. Segue 

sugestões de canções: 

 

Canções do folclore brasileiro: 

1-A  CANOA: 

A canoa virou 

Por deixar ela virar 

Foi por causa da (Nome da Pessoa) 

Que não soube remar 

 

Siri pra cá 

Siri pra lá 

(Nome da Pessoa) é nova 

Mas quer casar 

 

Siri pra cá 

Siri pra lá 

(Nome da Pessoa) é nova 

Mas quer casar 

 

Se eu fosse um peixinho 

E soubesse nadar 

Eu tirava a (Nome da Pessoa) 

Lá do fundo do mar 

 

Siri pra cá 

Siri pra lá 

(Nome da Pessoa) é nova 

Mas quer casar 

 

Siri pra cá 

Siri pra lá 

(Nome da Pessoa) é nova 

Mas quer casar 
 

2-SAMBA LE- LÊ 

 
Samba le-lê tá doente 

https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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Tá com a cabeça quebrada 

Samba le-lê precisava 

É de umas boas lambadas 

 

Samba, samba, samba 

Ô, le-lê 

Samba na barra da saia 

Ô, le-lê 

Samba, samba, samba 

Ô, le-lê 

Samba na barra da saia 

Ô, le-lê 

 

3-BELA PASTORA: 

 
Eu sou a bela pastora que passeava pelo pomar. 
                                                    
Por isso que me chamavam: 
 
Bela pastora pa ram pam pam 
                                           
Morena mexe a cintura –  
 
Morena mexe seu pom pom - Pam ram ram 

 

4-SAI PIABA 

 

Sai, sai, sai, 
Ó, piaba, 
Saia da lagoa. 
Bota a mão na cabeça, 
A outra na cintura. 
Dá um remelexo no corpo, 
Dá uma umbigada 
No outro. 
____________________________________________________________________ 

11:50- BASE 03 – CULTURA DA CULINÁRIA 

 

                                              
 
                                    "Todos os homens se nutrem, mas poucos sabem distinguir os sabores.” –CAFÚCIO 
                                           
DESAFIO: No momento da JOTA SÊNIOR a Tropa Sênior venha desenvolver um 
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prato de comida típico do folclore brasileiro, podendo ser uma comida salgada ou 

doce para as sobremesas. 

 

TAREFA PRÉVIA: A tropa ou patrulha poderá na sede montar o cardápio para o JOTA 

SENIOR. Esse cardápio pode ser divulgado no 

faceboo  https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil até o dia 20 de outubro de 2014, com 

a seguinte mensagem: 

 

CARDÁPIO DO QUINDIM PARA O 57 JOTA – JOTA SÊNIOR 2014 – NÚMERAL 

E NOME DO GRUPO ESCOTEIO E A PUBLICAÇÃO DO CARDÁPIO. 

EXEMPLO: 

Ingredientes: 

10 unidade(s) de gema de ovo peneirada(s) 

 50 gr de coco ralado(s) 

150 ml de leite de coco 

 200 gr de açúcar 

Modo de preparo: 

Depois de peneirar as gemas ver vídeo junte o restante dos ingredientes e misture delicadamente. 
Unte uma fôrma de anel com muita manteiga e em seguida polvilhe açúcar na fôrma. 
Acrescente o líquido à fôrma e leve para assar em banho - mariaver vídeo a 140º, até ficar dourado e o coco 
ralado subir a superfície. 
 

 

SUGESTÕES DE PRATOS FOLCLORICOS PARA O JOTA SÊNIOR: 

 

SALGADOS: 

 
1-ARROZ CARRETEIRO: 

 1 kg de carne seca 

 1 cebola picada 

 1 colher de sopa de cheiro-verde 

 2 xícaras de chá de arroz 

 2 dentes de alho picados 

 6 colheres de sopa de azeite 

 Sal a gosto 

Modo de Preparo 

https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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1. Deixe a carne seca de molho de vépera, troque a água e cozinhe até ficar macia 

2. Desfie 

3. Frite-a em uma panela com azeite 

4. Quando a carne estiver dourada, coloque a cebola e o alho 

5. Junte o arroz e frite 

6. Acrescente a água fervente e cozinhe em fogo baixo até o arroz ficar macio 

7. Salpique o cheiro-verde e sirva em seguida 

8. Bom apetite 

      2- BARREADO 

 2-2, 5 k de coxão mole 

 300 g de bacon em cubos 

 2 cebolas grandes, picadas 

 5 dentes de alho, picados 

 10 g de cominho em pó 

 3 folhas de louro 

 Sal e pimenta do reino, a gosto 

 200 ml de vinagre de vinho 

 4 colheres de sopa de óleo de milho 

 2L de água fervente 

Modo de Preparo 

1. Cortar a carne em cubos de 2 cm 

2. em uma vasilha plástica, juntar a carne, o bacon, as cebolas, os dentes de alho, o cominho, o vinagre, o sal e a pimenta do 

reino 

3. misturar tudo muito bem e deixar descansando por uma hora 

4. adicionar o óleo de milho em uma panela de barro (de 5 l), untando-a por dentro e levar ao fogo brando 

5. quando o óleo estiver bem quente, acrescentar a carne temperada, mexer bem com uma colher de pau durante cinco minutos 

6. acrescentar a água fervente 

7. tampar a panela e barrear a tampa com pirão de farinha de mandioca; 

8. deixar cozinhando por cinco horas 

9. após, abrir a panela e verificar o nível da água (2 cm acima da carne) e o sal, se necessário, completar 

10. Acrescentar as folhas de louro 

11. tampar e barrear novamente a panela e deixar cozinhando por mais quatro horas 

12. levar a panela, com cuidado à mesa, servir em prato fundo, acompanhado de farinha de mandioca crua e banana prata 

13. Para esta receita ser servida no almoço eu começo o primeiro cozimento às 19:00h horas e desligo o fogo às 24: 00 horas 

14. na manhã seguinte, às 08: 00 horas, após verificar o nível da água e o sal, tampo e barreio novamente a panela, religo o fogo e 

deixo cozinhando até às 12:00 horas 
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2-DOCES: 

   
             1-CANJICA 

 1 xícara e meia de chá de canjica branca 

 1 lata de leite condensado 

 400 ml de leite 

 250 g de amendoim 

 Canela em pó a gosto 

Modo de Preparo 

1.     Deixe de véspera a canjica branca de molho em água fria 

2.     Remova a água e cozinhe em panela de pressão com 2 litros de água por, aproximadamente, 2 horas 

3.     Leve ao forno o amendoim até dourar, espalhe em um guardanapo de pano e pressione o amendoim no guardanapo até 

soltar as casquinhas vermelhas 

4.     Depois do amendoim limpo deixe separado 

5.     Junte o leite condensado, o leite e o amendoim na panela com a canjica cozida, deixando ferver por 5 minutos 

6.     Despeje em tigelas e polvilhe com canela em pó 

 

PÉ DE MOLEQUE: 

 Ingredientes 

 2 xícaras de açúcar 

 1 lata de leite condensado 

 3 xícaras de amendoim (torrado e sem pele) 

Modo de Preparo 

1. Derreta o açúcar, cuidando para não queimar e não ficar bolinhas 

2. Colocar devagar o leite condensado 

3. Em seguida, o amendoim, mexa até desprender da panela 

4. Passar margarina na pia e despejar 

5. Depois de frio, cortar em quadrados 

Obs: Favor ler a Base para realizar a tarefa prévia. 

 

VEJA OUTRAS SUGESTÕES DO SITE DE COMIDAS TÍPICAS: 
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http://www.sempretops.com/dicas/folclore-comidas-tipicas/ 

 

http://comidasfolcloricabrasileira.blogspot.com.br/2012/05/arroz-de-carreteiro-normal 

 

http://boanoticia.com/receitas-folcloricas-comidas-tipicas-conheca-algumas.html 

________________________________________________________________________ 

 

 

13:45 - INTEGRAÇÃO – CULTURA DOS JOGOS ESCOTEIROS: 

Obs: É muito importante na programação do JOTA SÊNIOR o momento das 

brincadeiras, jogos e canções, com a finalidade de unir os jovens e deixar a atividade 

mias atraente e variada. 

 
Cada patrulha tem um senior que será o "Homem do Saco". Ele possui dois círculos que 
podem ser um bambolê ou um cabo com as pontas amarradas formando um círculo.O objetivo 
do jogo é colocar a bola dentro do circulo. Cada patrulha deve ter um círculo para defender e 
outros para atacar (colocar a bola dentro do círculo). O jogo se desenvolve da seguinte forma: 
Quando o Escotista  apita e a bola vai para o alto todos disputam-na (só há uma bola) e 
tentam colocá-la no círculo da outra patrulha (como uma espécie de Basquete). O "Homem do  
Saco" tem o objetivo de pegar a bola e colocar dentro do saco para atrapalhar a partida. Toda 
vez que o homem do saco conseguir colocar a bola dentro do saco, a patrulha perde um 
ponto. Vence a patrulha que mais colcoar a bola no círculo da outra Patrulha.  
 
MATÉRIAL: Bambolê ou sisal/corda/barbante, saco e uma bola.,  

_________________________________________________________________________ 

 

 BASE 04 – CULTURA DO CONHECIMENTO – APRENDER FAZENDO 

 

                                                    
   
                     “As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso" - Santos Dumont 

 

 

 

 

http://www.sempretops.com/dicas/folclore-comidas-tipicas/
http://comidasfolcloricabrasileira.blogspot.com.br/2012/05/arroz-de-carreteiro-normal
http://boanoticia.com/receitas-folcloricas-comidas-tipicas-conheca-algumas.html
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Objetivo Geral: 

Compreender o funcionamento dos primeiros sistemas de telegrafia.  

 

Objetivos específicos: 

 Construir um receptor/transmissor telegráfico com um eletroímã e uma bigorna; 

 Construir um manipulador para Morse; 

 Construir uma linha telegráfica; 

 Construir um sistema bilateral (transmissão e recepção) de telegrafia. 

 

Materiais necessários: 
- 02 pedaços de madeira com ± 1,5cm de espessura e ± 14x6cm; 
- 02 caixas de madeira com ± 0,3cm de espessura e 15,0x15,0x4,5cm (do tipo para artesanato); 
- 02 pedaços de cabo de vassoura com ± 5,5cm; 
- 02 prendedores de roupa de madeira; 
- 02 pedaços de vidro 1,5x1,5cm; 
- 02 varetas de bambu com ± 16cm de comprimento;  
- 02 parafusos (5 mm) de 8 cm de comprimento, com duas porcas e duas arruelas p/ parafuso; 
- 02 parafusos (2mm) de 7,5cm de comprimento, com duas porcas p/ parafuso; 
- 02 pitões (pitão) pequenos; 
- 08 pregos pequenos; 
- 16m de fio de cobre esmaltado 22; 
- 2m de fio do tipo telefônico (fio fino); 
- 04 elásticos do tipo rubber bands (adquiridos em papelaria); 
- ferro de solda e estanho para solda; 
- lixa ou bombril; 
- 01 bateria de 9v; 
- 01 tubo pequeno de cola Super Bonder. 

 
Como fazer 
 
O receptor/transmissor telegráfico com um eletroímã, um martelo e uma bigorna. 
 
A figura 1 ilustra o receptor/transmissor telegráfico com um eletroímã, um martelo e uma bigorna. 
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Figura 1 – Receptor/transmissor telegráfico com eletroímã e bigorna. 

 
Para construí-lo siga os passos a seguir: 

1. Comece preparando a caixa, fazendo 5 furos nela conforme a figura 2. 

 
 

A 
 

B 
Fig. 2 – Preparação da caixa Fig. 3 – Confecção do eletroímã 

2. Em seguida construa o eletroímã, enrolando caprichosamente o fio de cobre esmaltado 
em torno do parafuso de 5mm (figura 3A). Deixe ± 2,5 do parafuso sem fio para que ele 
possa afixado na caixa pelas porcas (figura 3B). Faça entre 100 e 120 voltas (espiras) em 
torno dele. Antes de começar a enrolar, deixe livre em torno de 2m do fio e vá enrolando 
a ponta mais comprida.  

3. Em seguida o eletroimã na caixa, tratando de passar pelos furos laterais as duas pontas 
dos fios (figura 4). Observe que o eletroímã deverá ficar a ± 3cm da borda direita da caixa 
e a ± 7,5cm da borda inferior. A distância do eletroímã do fundo da caixa é de ± 2,5cm. 

  
Fig. 4 – Fixação do (eletroímã) na caixa. Fig. 5 – Fixação do pitão, da vareta de bambu e 

elásticos 

 
4. Fixe o pitão aproximadamente a 7cm da borda inferior e da borda esquerda da caixa 

(figura 5). Passe a vareta de bambu nos dois furos inferiores, cuidando para colocar nele as 
duas borrachas.  

5. Cole, com Super Bonder, o pedaço de vidro em um dos pedaços do cabo de vassoura. Essa 
será sua bigorna. Depois a fixe logo abaixo do eletroímã, de tal maneira que o centro 
dessas duas peças esteja alinhado. Coloque o parafuso no pitão e regule as duas porcas 
nele até a cabeça do parafuso descanse exatamente no meio da bigorna. Dê um nó em 
cada uma das gomas para que haja uma argola em suas extremidades. Essas argolas 
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servirão para prender o martelo e deverão ser reguladas de tal maneira a oferecer 
condições dele se movimentar livremente entre a bigorna e o eletroímã (figura 6). 
Atenção: uma ótima regulagem dessas borrachas será essencial para o bom 
funcionamento do sistema, por isso, tenha calma e capriche nessa parte do trabalho. 

  
Figura 6 - Receptor/transmissor telegráfico pronto. Fig. 7 – Teste de funcionamento do eletroimã 

 
6. Faça um teste do seu eletroímã (figura 7). Primeiro use a lixa ou o bombril para tirar o 

esmalte das pontas dos fios. Capriche. Agora faça contato das pontas do fio de cobre com 
os terminais da bateria de 9v (cada fio em um terminal). O eletroímã deverá atrair o 
martelo. Se você desconectar uma das pontas do fio o martelo deve voltar natural, 
tocando, levemente na bigorna. Caso isso não aconteça, verifique se as pontas dos fios 
estão limpas de esmalte e/ou confira a regulagem da tensão dos elásticos para que o 
martelo suba e desça conforme você conecte e desconecte os fios nos terminais da 
bateria. 

 
O manipulador para Morse. 

Fixe, com dois pregos 
pequenos, uma das partes 
do pregador de roupas em 
uma madeira 14,0x6,0cm. 
Faço um “arco” com um 
pedaço de fio de cobre e 
fixe-o com dois pregos 
acima do pregador de 
roupas, cuidando para que 
não haja contato entre 
ele. Estanhe um dos 
pregos que fixa o “arco”. 
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Na outra parte do 
pregador de roupas, 
enrole um pedaço de fio e 
estanhe-o. Monte 
novamente o pregador de 
roupas, certificando-se 
que nenhuma de suas 
partes entre em contato 
com o “arco” de fio de 
cobre. 

  

   

Pressione a ponta do 
manipulador (pregador) e 
certifique-se que o fio 
enrolado e estanhado 
entra em contato com o 
“arco”de fio de cobre. 

  
 

A linha telegráfica. 

 

Estando o transmissor/receptor telegráfico com eletroímã e o manipulador para Morse 

prontos, você precisa agora conectar um ao outro para ter sua linha telegráfica. Dependendo 

de alguns fatores, como por exemplo, número de esperas do eletroímã, a qualidade e 

condições da bateria, talvez seja necessário a inclusão de mais uma bateria de 9v. Antes de 

incluir mais energia ao sistema, confira todas as conexões. Todas elas devem estar 

perfeitas, devidamente estanhadas e isoladas de possíveis curtos.  
 
Ao final do trabalho de construção um aparato como apresentado na figura 7, deverá ser 
apresentado. Observe que com o manipulador (prendedor de roupa) fechado, não há corrente 
elétrica no sistema. Por outro lado, quando abrimos o manipulador (figura 8), fecha-se contato 
oferecendo corrente ao sistema. Abrir e fechar o manipulador faz com que o parafuso, preso aos 
elásticos, movimente-se, batendo na bigorna e provocando o som necessário para a 
transmissão/recepção do código Morse. 
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Figura 7 – Linha telegráfica sem contato  Figura 8 – Linha telegráfica com contato 

 
 

Agora, o grande desafio. 

Sua patrulha deverá construir duas linhas telegráficas e conectar uma a outra, de tal maneira 

que ao transmitir de uma delas a outra possa receber, e vice-versa. 

Preparem suas estações telegráficas, elaborem seus códigos, se preferirem utilizem o 

código Morse e façam um vídeo. Este vídeo deve ter uma duração máxima de 30s e deve 

mostrar, claramente que as duas estações telegráficas estão se comunicando.  

As patrulhas que conseguirem cumprir o desafio irão receber xx pontos. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

15:00- INTEGRAÇÃO – CULTURA DOS JOGOS ESCOTEIROS: 

Obs: É importante na programação do JOTA SÊNIOR o momento das brincadeiras, 

jogos e canções, com a finalidade de unir os jovens e deixar a atividade mais atraente e 

variada. 

 
Descrição: Vários círculos traçados com giz na quadra. Dentro de cada um, uma lata. E 
dentro de cada lata, uma tarefa ou pergunta sobre um tema que se queria ver o conhecimento 
dos participantes. Os participantes devem disputar a bola e derrubar uma das latas. Quem 
derruba, pega o desafio, vai até um dos escotistas e responde a pergunta do desafio. Quem 
acertar, ganha um ponto. Quem está com a bola não pode dar mais de 3 passos e é proibido 
entrar nos círculos de giz. 
 
Material: Latas de molho tomate/refrigerante, bola e giz. 
 
3-Latas com perguntas relacionadas à lei e promessa escoteira; 
 
3-Latas com perguntas relacionadas à ética operacional de radioamadorismo; 
 
3-Latas com perguntas relacionadas à personagens do folclore brasileiro; 
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1-PEGUNTA: LEI E PROMESSA ESCOTEIRA: 
 
1-QUAL A 1 LEI ESCOTEIRA? 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: O Escoteiro tem uma só palavra; sua honra vale mais que 

sua própria vida. 

 
 
2-QUAL É A 4 LEI ESCOTEIRA? 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais 

escoteiros. 

 
 
3-QUAL É A 2 LEI ESCOTEIRA? 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: O Escoteiro é leal. 

 
 

2-PERGUNTA: ÉTICA OPERACIONAL DE RADIOAMADORISMO: 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS RETIRADAS DO SITE DA ANATEL: 

http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=2

30536&assuntoPu 

 

1-Quando você pode interromper uma conversação na Estação Rádio?  

a) quando você conhece um dos ocupantes da freqüência.  

b) quando você tem que sair e não pode esperar mais.  

c) para avisar que um dos participantes está sendo chamado.  

d) usando o "break" em casos de comprovada emergência.  

e) para pedir uma reportagem de sinais.  

 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: ALTERNATIVA CORRETA = D 

 

2-Qual a palavra usada para tráfego de emergência?  

a) atenção! atenção!  

b) emergência! emergência!  

c) break! break!  

d) silêncio! silêncio!  

e) licença! licença! 

 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: ALTERNATIVA CORRETA = C 

 

http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=230536&assuntoPu
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=230536&assuntoPu
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3-Que cuidados precisa ter um radioamador consciente?  

a) estar atualizada com os assuntos divulgados pela imprensa falada e  

escrita.  

b) manter-se atualizado com a legislação radioamadorística e ter  

sempre presente os termos em que lhe foi conferido ser radioamador.  

c) conhecer perfeitamente as capitais de todos os países do mundo.  

d) ter sempre a mão a relação com os nomes de todos os ministros do  

presidente e do vice-presidente em exercício.  

 e) conhecer as marcas dos principais equipamentos industriais de  

radioamadorismo.  

 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: ALTERNATIVA CORRETA = B 
 

3-PERGUNTA: PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO: 

1-Quem é Boitatá? 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: Representada por uma cobra de 

fogo que protege as matas e os animais e tem a capacidade de perseguir e 

matar aqueles que desrespeitam a natureza. Acredita-se que este mito é de 

origem indígena que seja um dos primeiros do folclore brasileiro. Foram 

encontrados relatos do boitatá em cartas do padre jesuíta José de Anchieta, 

em 1560. Na região nordeste, o boitatá é conhecido como "fogo que corre". 

2-Quem Curupira? 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: Assim como o boitatá, o curupira 

também é um protetor das matas e dos animais silvestres. Representado por 

um anão de cabelos compridos e com os pés virados para trás. Persegue e mata 

todos que desrespeitam a natureza. Quando alguém desaparece nas matas, 

muitos habitantes do interior acreditam que é obra do curupira. 

3-QUEM Lobisomem? 

RESPOSTA PARA O ESCOTISTA: Este mito aparece em várias regiões 

do mundo. Diz o mito que um homem foi atacado por um lobo numa noite 

de lua cheia e não morreu, porém desenvolveu a capacidade de transforma-

se em lobo nas noites de lua cheia. Nestas noites, o lobisomem ataca todos 

aqueles que encontra pela frente. Somente um tiro de bala de prata em seu 

coração seria capaz de matá-lo. 
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________________________________________________________________________ 

 

16:00-BASE 05 – CULTURA DA TECNOLÓGIA E INOVAÇÕES  

 

                                                  
 

DESAFIO SENIOR: A Tropa Sênior ou Patrulha deverá escolher uma atividade da 

Organização Mundial do Movimento Escoteiro para o JOTA/JOTI e desenvolver neste 

momento como forma de desenvolver o aprender fazendo. 

 

TAREFA PREVIA: Escolha com a Tropa Sênior na sede um item para ser desenvolvido 

no 57 JOTA, por meio do Laboratório do site da Organização ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DO MOVIEMNTO ESCOTEIRO: 

 

http://members.tele2.nl/worldscout/Jota/2013/LAb/THE%20LAB.pdf 

 

 

TAMBÉM PODER NO YOUTUBE E ESCOLHA UM ITEM: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hrD2iu4b0zc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9JnjOb4Qu0k&feature=player_embedded#t=0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wqq-Jygj_f0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zOdboRYf1hM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xbCN3EnYfWU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=o-zFiqWVmzM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NddPAPCnv0M 

 

TAREFA IMEDIATA: Tire foto da Tropa Sênior desenvolvendo um dos itens e poste no 

facebook   https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil até o dia 20 de outubro de 2014, 

com a seguinte mensagem: 

 

http://members.tele2.nl/worldscout/Jota/2013/LAb/THE%20LAB.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=hrD2iu4b0zc
http://www.youtube.com/watch?v=9JnjOb4Qu0k&feature=player_embedded#t=0
http://www.youtube.com/watch?v=wqq-Jygj_f0
http://www.youtube.com/watch?v=zOdboRYf1hM
http://www.youtube.com/watch?v=xbCN3EnYfWU
http://www.youtube.com/watch?v=o-zFiqWVmzM
http://www.youtube.com/watch?v=NddPAPCnv0M
https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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APRENDER FAZENDO – 57 JOTA – JOTA SENIOR 2014– NUMERAL E NOME 

DO GRUPO ESCOTEIRO. 

_________________________________________________________________________ 

 

18:30-JANTAR: A Tropa Sênior deverá montar seu cardápio para o jantar do 57 JOTA. 

 

TAREFA PREVIA: Na sede antes do dia do JOTA, a Tropa deverá preparar o cardápio do 

jantar do 57 JOTA. 

 

_______________________________________________________________________ 

19:30- JOGO NOTURNO – CULTURA DO CONHECIMENTO – SINAIS DE PISTA 

E RADIOESCOTISMO. 

                                                               
CONTEÚDO DO JOGO NOTURNO: 

 

O escotista deve esconder o cachimbo do Saci e um local distante mais de fácil acesso. A 

Patrulha que achar o cachimbo primeiro ganha o jogo.  Entretanto o Saci (escotista vestido 

de saci) deve rondar e caçar os Seniores, porque está com raiva que esconderam seu 

cachimbo. A Patrulha deve seguir sinais de pistas para encontrar o cachimbo. 

 

Toda vez que o Saci aparecer, os Seniores devem se esconder em tocaia. O saci procura os 

sênior, com o objetivo de encontrar um elemento. Caso encontre o elemento deve falar o 

nome e mandar preso para a Estação de rádio. Depois o Saci sai do caminho dos seniores e 

retorna para tentar prender outro elemento da Patrulha. Caso não encontre ninguém, o saci 

vai embora e retorna novamente.  

 

Obs: Neste jogo o Saci deve ser rápido, chega apavorando, espera os seniores se esconder e 

indica um nome e vai embora.  

 

Toda vez que o Saci for embora, o Sênior deve informar a Estação de Rádio e pedir 

solicitação para percorrer o percurso rumo ao encontro do cachimbo do Saci. 

 

O escotista deve entregar um mapa e realizar sinais de pista no campo para os Seniores 

encontrar o cachimbo. 
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RESUMO: Os Seniores devem seguir os sinais de pista até chegar no cachimbo, sendo que 

o Saci deve aparecer gritando para os seniores se esconderem no campo. O saci acha ou não 

um elemento escondido e vai embora. Depois aparece novamente. Toda vez que o Saci for 

embora os Seniores devem pedir autorização para a Estação de Rádio, no sentido de 

prosseguir a caminhada até o encontro do cachimbo. Ganha a Patrulha que encontrar o 

cachimbo primeiro. 

 

MATERIAL: Cachimbo, Roupa do Saci, Tabela de sinal de pista para cada Patrulha, rádio 

talkabout para cada patrulha, Estação de rádio em contato com os talkabout. 

 

ESTRUTURA DE PESSOAS: 

 

1-Um Escotista para explicar o jogo para os Jovens: 

2-Um Escotista para ser o Saci. 

3-Um Radioamador para entrar em contato com os talkabout das Patrulhas.  

 

 

 

TABELA DE SINAL DE PISTA: 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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20:30-FOGO DE CONSELHO: CULTURA DOS CAUSUS REGIONAIS 

 

                                                       
 

TAREFA PREVIA: Na sede a Patrulha deverá escolher um “Causo Regional” para 

apresentar no formato de esquete. Pode ser um causo de sua Cidade, Região ou até do 

folclore brasileiro. Deverá também separar vestimentas e canções para o Fogo de Conselho 

do 57 JOTA. 

 

Obs: causos são relatos orais e tradicionais de contornos que têm aparência de serem 

verdadeiros e com fatos relacionados ao mundo maravilho e do sobrenatural.  

 

Exemplos de causos:  

 

1-Aparição do Lobisomen, Saci Pererê, Mula sem cabeça etc. 

 

2-Causo do Chupa Cabra, Ete de Varginha entre outros 

 

3-Causo da Loira do banheiro, das almas penadas entre outros. 

 

TAREFA IMEDIATA: No dia do JOTA, fotografar as patrulhas em volta do fogo de 

conselho ou  da lamparada e postar no facebook 

  https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil até o dia 20 de outubro de 2014, com a 

seguinte mensagem: 

 

FOGO DE CONSELHO 57 JOTA – JOTA SENIOR 2014 - NUMERAL E NOME DO 

GRUPO ESCOTEIRO. 

 

FOGO DE CONSELHO – LÂMPARADA: 

 

O escotista deverá preparar um grande Fogo de Conselho, onde cada Patrulha deverá 

interpretar por meio de esquete um caso regional. O fogo de conselho deverá ser recheado 

de canções escoteiras. 

 

SITES QUE PODEM AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO DO FOGO DE CONSELHO: 

https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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http://grupoadventury.br.tripod.com/Materiais/Fogueiras/Fogo_do_Conselho.htm 

 

http://www.sub100.com.br/empresas/comercial/grupoescoteiroverdecancao/fogodeconselho

.php 

] 

http://gemarriachuelo16rs.comli.com/fogo.htm 

 

_________________________________________________________________________ 

 

21:30-BASE 05 – CULTURA DAS ONDAS DO RÁDIO: 

 

 

                                                     
 
                                                                  

DESAFIO SÊNIOR: A Patrulha Sênior deverá fazer 5 contatos por meio do Echolink. 

Depois poderá falar na Estação de Rádio. 

  

TAREFA IMEDIATA: 1-Passar os indicativos que a Patrulha realizou no Echolink por 

meio da facebook     https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil, até o dia 20 de outubro de 

2104, com a seguinte frase: 

 

ECHOLINK – 57 JOTA – JOTA SÊNIOR – NUMERAL E NOME DO GRUPO 

ESCOTEIRO. 

  

2-Fotografar os jovens Seniores e Pioneiros uniformizados na estação de rádio, conforme 

programação e postar foto no facebook  https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil , com a 

seguinte mensagem: 

 

RADIOESCOTISMO 57 JOTA – JOTA SÊNIOR 2014 – NUMERAL E NOME DO 

GRUPO ESCOTEIRO. 

 

CONTEÚDO DA BASE: 
Os jovens deverão entrar na Estação de Rádio, uniformizados e apresentar o nome de cada 

elemento, o nome da Patrulha, nome dos Grupos Escoteiros e passar em conjunto (Todos 

elementos da Patrulha). O escotista deve orientar para o Jovem ficar a vontade na estação 

de rádio, podendo conversar sobre temas do acampamento, descrever os melhores 

http://grupoadventury.br.tripod.com/Materiais/Fogueiras/Fogo_do_Conselho.htm
http://www.sub100.com.br/empresas/comercial/grupoescoteiroverdecancao/fogodeconselho.php
http://www.sub100.com.br/empresas/comercial/grupoescoteiroverdecancao/fogodeconselho.php
http://gemarriachuelo16rs.comli.com/fogo.htm
https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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momentos, falar sobre o Jogo Noturno, Fogo de Conselho entre outros temas.      

 

 22:45-DORMIR 

 

DOMINGO: 20 DE AGOSTO DE 2013 

 

8:00-DESPERTAR 

 

8:30-CAFÉ DA MANHÃ 

 

8:50-BANDEIRA 

________________________________________________________________________ 

 

 

9:00-QUEBRA GELO - INTEGRAÇÃO: CULTURA DOS JOGOS REGIONAIS 

 

Obs: É muito importantes na programação do JOTA SÊNIOR o momento das 

brincadeiras, jogos e canções, com a finalidade de unir os jovens e deixar a atividade 

mais atraente e variada. 

 

CABRA CEGA: Colocar um sênior com os olhos vendados e os demais da patrulha em 

círculo de parada. Depois pedir para todos correrem próximo do local. O Sênior com os 

olhos vendados devem achar os elementos de sua patrulha. Os elementos devem bater 

palma, chamar o nome, fazer barulho para sênior com vendas achar o elemento da Patrulha. 

Os elementos podem ser trocados na medida que o jovem encontrar o outro e vice versa. 

 ________________________________________________________________________ 

 

9:10-REFLEXÃO: CULTURA DA SÁUDE: “O ESCOTEIRO E LIMPO DE CORPO 

E ALMA”.  

 

                                                        
 

 

TAREFA IMEDIATA: Fotografar os jovens Seniores e Pioneiros participando da reflexão 

e postar no facebook   https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil,  até o dia 20 de outubro 

de 2014, com a seguinte mensagens: 

 

https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil
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REFLEXÃO DO 57 JOTA – JOTA SENIOR 2104 – NUMERAL E NOME DO 

GRUPO ESCOTEIRO. 

 

-RECEPÇÃO DOS JOVENS SÊNIORES E PIONEIROS: 

 

Por meio de equipamento eletrônico (CD, MP3 ETC) Os jovens devem ser recebidos na 

Reflexão com a Música: “FLORES EM VOCÊ” – (IRA)   

 

VER MÚSICA: 

  

Os jovens podem cantar batendo palma a canção e o escotista pode fornecer a letra para os 

jovens cantarem. 

 

LETRA DA MÚSICA – FLORES EM VOCÊ – BANDA IRA 
 
Intro:  
De todo o meu passado 
Boas e más recordações 
Quero viver meu presente 
E lembrar tudo depois 
Nessa vida passageira 
Eu sou eu, você é você 
Isso é o que mais me agrada 
Isso é o que me faz dizer 
Que vejo flores em você 
 
De todo o meu passado 
Boas e más recordações 
Quero viver meu presente 
E lembrar tudo depois 
Nessa vida passageira 
Eu sou eu, você é você 
Isso é o que mais me agrada 
Isso é o que me faz dizer 
Que vejo flores em você 
Que vejo flores em você 
 
ver letra e canção: http://www.vagalume.com.br/ira/flores-em-voce.html#ixzz3CMyT7Vtv 
 

REFLEXÃO: 

Depois o escotista deve falar que quando falamos em tempo do presente,  passado e futuros, 

devemos pensar na vida, na saúde, no respeito do nosso corpo, nos limites que existe entre 

os seres humanos, porque sem saúde não existirá futuro, presente e deixará de existir o 

passado. 

 

E todos devem refletir e manifestar: Por que o ESCOTEIRO É LIMPO DE CORPO E 

ALMA? 

 

OBS: O Escotista pode de maneira muita sucinta aproveitar a reflexão para debater sobre os 

problemas do fumo, das drogas e do álcool na vida das pessoas. 

http://www.vagalume.com.br/ira/flores-em-voce.html#ixzz3CMyT7Vtv
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Depois do debate e manifestações dos jovens, o Escotista solicita para todos agradecer a 

Deus por estarmos vivos com saúde e ativos neste 57 JOTA – JOTA SENIOR 2014, por 

meio da canção Kubayah: 

 

E passa a cantar a seguinte canção: KUMBAYAH 
  

Kumbayah Senhor, Kumbayah  
Kumbayah Senhor, Kumbayah  
Kumbayah Senhor, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém canta aqui, Kumbayah 
Alguém canta aqui, Kumbayah 
Alguém canta aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém chora aqui, Kumbayah 
Alguém chora aqui, Kumbayah 
Alguém chora aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém rí aqui, Kumbayah 
Alguém rí aqui, Kumbayah 
Alguém rí aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém reza aqui, Kumbayah 
Alguém reza aqui, Kumbayah 
Alguém reza aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

______________________________________________________________________ 

 

10:00-ENCONTRÃO: CULTURA DA FRATERNIDADE ESCOTEIRA  – 

ESTAÇÃO DE RÁDIO: 
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DESAFIO SÊNIOR: No domingo cada sênior deverá trazer um amigo para conhecer a 

Estação de Rádio.  Pode ser amigo de escola, de trabalho, do bairro, da família. 

O escotista poderá até fomentar uma competição entre as Patrulhas, para ver quem traz 

mais jovens para conhecer a Estação de Rádio. 

 

Obs: Essa atividade tem como objetivo incentivar o radioamadorismo, bem como 

fortalecer a captação de jovens para os Grupo Escoteiros participantes do 57 JOTA. 

 

TAREFA IMEDIATA: Fotografar ou filmar os jovens Seniores e Pioneiros 

uniformizados apresentando a estação de rádio para amigos e postar a foto no 

facebbook   https://www.facebook.com/Jota.Joti.Brasil, até o dia 20 de outubro de 

2014, com a seguinte mensagem: 

 

AMIGOS SENIORES -  57 JOTA – JOTA SÊNIOR  2014 – NÚMERAL E NOME 

DO GRUPO ESCOTEIRO.  
 

12:00-ENCERRAMENTO: 

 

Desejamos a todos um excelente 57 JOTA!!!!! 
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