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JOTA-LOBO 2013 
Orientações Iniciais 

 
 

 
 
Amigos Escotistas das Alcatéias Catarinenses, 
 

Estamos nos aproximando de mais um Jamboree no Ar, e com ele uma atividade voltada 
especificamente para nossos LOBINHOS, o JOTA-LOBO, que em 2013 está em sua 7ª 
edição. 
 
O tema para este ano é: “CURTIR E COMPARTILHAR” 
 
A data da atividade é 19 de outubro de 2013 – Sábado (simultaneamente com o JOTA) e 
o horário é das 08h40min às 17h10min (sugerido). 
 
Mas, o que é o JOTA-LOBO, como aplicar as atividades, como inscrevar a sua alcatéia? 
Estas e outras perguntas, vamos responder abaixo. 
 

O QUE É O JOTA-LOBO? 
 
O JOTA-LOBO é uma atividade que acontece simultaneamente ao JOTA tradicional 
e ao JOTI, integrado às mesmas, com uma dinâmica e um fundo de cena especi-
almente desenhado para aplicação no Ramo LOBINHO. 
 
O JOTA-LOBO tem como objetivos gerais: 

1. Integrar os Lobinhos ao JOTA (Jamboree on the air) e ao JOTI; 
2. Fortalecer a fraternidade escoteira, incentivando a comunicação feita por 

meio do Radioescotismo, internet, troca de correspondências e da intera-
ção entre os Grupos Escoteiros participantes; 

3. Proporcionar aos jovens do Ramo Lobinho a proximidade e o interesse pelo Radioamadorismo. 
 
Os objetivos específicos propostos para esta edição (2013) são os seguintes: 

1. Valorizar as potencialidades dos lobinhos por meio do incentivo à percepção, à aprendizagem, à comunica-
ção e ao autoconhecimento, a partir das transformações vivenciadas, fazendo uso dos principais aconteci-
mentos que estão presentes nas bases fundamentais que norteiam o sentido de compartilhar, como forma 
de aperfeiçoarmos nossa sociedade, embasados nos valores da Lei e da Promessa dos Lobinhos e dos 
principais valores do Movimento Escoteiro. 

2. Transformações no pensar, utilizando a lógica e a criatividade. 
3. Aprimoramento dos processos motores por meio da psicomotricidade e da linguagem. 
4. A evolução afetiva a partir das melhores escolhas individuais no reconhecimento de ações que permitam 

incorporar a sustentabilidade com a finalidade de utilizar as redes sociais de maneira consciente e respon-
sável para a construção de um mundo melhor. 
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JUSTIFICATIVA DO TEMA ESCOLHIDO 
 

O Movimento Escoteiro, fundamentado em uma lei e uma promessa, tem por ob-
jetivo conscientizar jovens e adultos para a construção de um mundo melhor. O 
ato de compartilhar pode trazer influências sociais construtivas ou destrutivas, 
dependendo das visões de mundo que se toma por referência. 
 
Redes sociais (Facebook, Twitter, Orkut etc.) disseminam ideias/ideologias, ima-
gens, encontros, opiniões, fatos, sentimentos, informações, que ao mesmo tempo 
em que revelam e expõe a subjetividade do sujeito compartilhador, dissemina o 
objeto compartilhado (verdadeiro ou não) e pressupõe a fidelidade do sujeito 
compartilhante no intuito de criar a identificação do mesmo para a reprodução do 

objeto compartilhado e assim impulsionar e agregar novos fieis a esta rede. 
 
Por isso, o "compartilhar nas redes sociais com a consciência dos valores da Lei e Promessa dos Lobinhos" é o 
cerne da proposta do Programa deste ano sob o tema: JOTA LOBO 2013: Curtir e Compartilhar, com o objetivo de 
conscientizar os jovens do Movimento Escoteiro para que não venham a disseminar falsas informações, fatos ma-
nipuladores, imagens racistas entre outras manifestações negativas e destrutivas. 
 
QUAIS AS NOVIDADES PARA O JOTA-LOBO 2013? 
 
Visando fortalecer a fraternidade escoteira, apresentamos uma base específica de integração do Jota Lobo como 
17º JOTI, que é representada pela Base 01 - O mundo mágico de BP.  
 
A integração das atividades ocorrerá por meio do envio de fotos e vídeo no email: supor-
te@escotismodigital.com.br. A responsabilidade de selecionar as fotos e vídeos dos Lobinhos para publicação no 
site, bem como toda a estrutura de programas da internet para receber os arquivos são de responsabilidade da 
Equipe Nacional do 17º JOTI. 
 
O QUE É O GRANDE CONCURSO JOTA LOBO 2013? 
 

 
Mais uma vez o mascote do Jota Lobo, o Chil, volta para mais um ano falar bastante no rádio durante o JOTA!! 
Chil já comemorou os 100 anos de escotismo no Brasil, nos alertou muito sobre os problemas ambientais, buscou 
um mundo melhor e uma sociedade mais justa por meio da cooperação, união e solidariedade dos povos e neste 
ano de 2013, conclama a todos os lobinhos e lobinhas a compartilharem e curtirem por meio de um desenho, o 
Maravilhoso Movimento Escoteiro e Bandeirante criado por B.P, diretamente associado respectivamente ao Ramo 
Lobinho. 
 
Lobinhos e Lobinhas, mãos à obra: criem um desenho do Chil na Estação de Radioamador, curtindo e comparti-
lhando atividades, acampamentos, instruções,brincadeiras etc. na Alcateia. 
Chil está falando no rádio e ao mesmo tempo compartilhando e curtindo nas redes sociais. 
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Regras: 
 O desenho deve estar em preto e branco (em papel ou digitalizado como figura .jpg) para que se trans-

forme em uma tela para silk screen. 
 O desenho de Chil deve estar relacionado com o radioescotismo, contendo também os dizeres: JOTA LO-

BO 2013: CURTIR E COMPARTILHAR 
 Seu grupo deve estar participando do Jota Lobo 2013 e você deve estar com seu registro em dia com a 

UEB. 
 Este concurso é aberto exclusivamente aos lobinhos e lobinhas participantes do Jota Lobo 2013. 
 Preenchimento da ficha de inscrição conforme modelo a ser enviada junto com o desenho. 
 Não participarão da apuração desenhos recebidos após 26/09/2013. 
 A carta com o desenho e a ficha de inscrição deve ser enviada para: 

o Coordenação do Jota Lobo 2013 
o A/C Chefe Eduardo 
o R. Itajubá 140 - V. Alice 
o CEP 09041 140 - Santo André - SP 

 
Prêmio 
Os cinco primeiros colocados ganharão um kit surpresa. 
Comissão julgadora: Equipe de coordenação do Jota Lobo 2013. 
 
Observação 
Fica ciente que os direitos autorais e de imagem do desenho escolhido serão de propriedade da Organização do 
JOTA LOBO para divulgação e reprodução a título gratuito, sendo permitido também a divulgação do nome dos 
vencedores e do grupo escoteiro a que pertencem. 
 
Por que Chil foi escolhido como mascote? 
Do mesmo modo que o radioamadorismo tem o objetivo de prestar socorro nas situações de calamidade, consegue 
estabelecer contato em distâncias longínquas e sobretudo, é uma ferramenta para fazer novos amigos, a escolha 
de Chil, o abutre, vem bem de encontro com estas façanhas proporcionadas pelo radioamadorismo.  
 
Veja só: 

 Quando Mowgli estava sendo capturado pelos bandar-logs na floresta, ele percebeu que estando sobre os 
galhos, com a rapidez que os bandar-logs tinham, sua salvação não seria apelar pela ajuda dos animais 
que vivem em terra, mas para aqueles que ficam no céu. Acertou quando olhou para cima e avistou Chil, o 
abutre, que descrevia círculos no ar a procura de presas mortas. No mesmo instante, Chil também perce-
beu que os macacos carregavam algo de importante e baixou vôo para ver o que era, então surpreendeu-
se ao se deparar com Mowgli, que ao utilizar a língua dos abutres, fez com que ele atendesse seu pedido. 
Chil então, sem demora, percorreu toda a floresta para informar Bagueera e Baloo do paradeiro de Mowgli, 
ou seja, foi a peça chave em uma situação de emergência. 

 Foi Chil também que informou a todos da jângal sobre como a seca estava dizimando os animais e voou 
em círculos cada vez mais amplos, espalhando no espaço, com seus pios, o aviso da Trégua das Águas, 
anunciado por Hathi, o elefante. Mais uma vez Chil divulga uma notícia muito importante utilizando o es-
paço, do mesmo modo que ocorre com a propagação das ondas do rádio e das notícias a serem transmiti-
das. 

 Por meio de Chil, em outra aventura, Mowgli também soube que Messua e seu marido estavam fora de pe-
rigo, na aldeia de Khanhivara, depois que mãe loba mandou esse recado para ele por meio da velocidade 
que Chil alcançava nos ares. Novamente Chil foi o mensageiro perspicaz que permitiu que Mowgli concluís-
se seu plano. 

 
Por todos esses méritos Chil foi o escolhido para ser o nosso mascote!!! Caprichem no desenho!! 

 
COMO E ONDE INSCREVO MINHA ALCATÉIA E QUAL O CUSTO? 
 
Para inscrever sua Alcatéia, basta ir até o site do JOTA LOBO na seguinte URL: http://www.jotalobo.com.br. 
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Quanto ao custo, o JOTA LOBO é parte integrante do JOTA. Assim, fazendo a inscrição de seu Grupo Escoteiro 
naquela atividade e fazendo o pagamento da respectiva taxa, automaticamente sua Alcatéia terá quitado a taxa 
devida. O pagamento da taxa de inscrição do 54º JOTA (Jamboree no the air) deve ser realizada por meio da ori-
entação dos sites: http://www.escoteiros.org.br ou http://www.jotabrasil.qsl.br ou ainda 
http://www.radioescotismo.com.br, em datas próximas do evento.   
 
ONDE CONSEGUIR O PROGRAMA E A DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES? 
 
Ao fazer a inscrição de seu Grupo Escoteiro no site do JOTA LOBO, você terá acesso ao programa, com a descrição 
de todas as das atividades e todos os recursos e informações necessários à aplicação da atividade. proposta é a 
realização de um BIVAQUE, que pode envolver a sua Alcatéia, ou mesmo as Alcatéias de seu Distrito em uma ati-
vidade coletiva. 
 
COMO SE DESENVOLVE A APLICAÇÃO DO PROGRAMA? 
 
A proposta é a realização de um BIVAQUE, que pode envolver a sua Alcatéia, ou 
mesmo as Alcatéias de seu Distrito em uma atividade coletiva. 
 
No site do JOTA LOBO está disponibilizado 3 propostas de “grade” para a aplicação, 
mas nada impede que sua Alcatéia, ou seu Distrito, adapte os horários para a sua 
realidade. A única base que deverá seguir rigorosamente o horário previsto é a base 
4 (CQ JOTA LOBO: Notícias que sacodem as ondas do rádio), pois será neste horário 
em que seus Lobinhos farão contatos com os Lobinhos de todo o Brasil. 
 
 
QUEM PODE APOIAR MINHA ALCATÉIA NA BASE 04 - CQ JOTA LOBO: NOTÍCIAS QUE SACODEM AS 
ONDAS DO RÁDIO? 
 

Se o seu Grupo Escoteiro (ou Distrito) não tem um RADIOESCOTEIRO, existem 
diversos RADIOAMADORES dispostos a ajudar os escoteiros durante um JOTA ou 
um JOTA LOBO. Os Radioamadores gostam de divulgar o radioamadorismo entre 
os jovens e tem o JOTA como uma de suas atividades mais tradicionais, e só 
dependem de um convite para participar. 
 
Se você não conhece nenhum Radioamador, entre em contato com a Coordena-
ção Regional de Radioescotismo de Santa Catarina pelo e-mail vandilolivei-
ra@yahoo.com.br [Vandil Oliveira] que lhe indicaremos uma forma de obter este 

apoio. 
  
ONDE POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÕES? 
 
Para obter mais informações sobre o JOTA LOBO (ou o JOTA), consulte o site: http://www.jotalobo.com.br 
 
 
 

Vandil Oliveira – PU5GCE 
Coordenador Regional de Radioescotismo de Santa Catarina 


