LISTA DE MATERIAIS JOTI
1. Os materiais contidos na lista são necessários para a
execução das tarefas.
2. Alguns materiais podem ser substituídos por similares ou
por objetos que tenham a mesma função. A
responsabilidade é de quem fizer a substituição… Usem
o bom senso.

 Um objeto usado, que tenha alguma relação com o
escotismo, com o grupo ou sua seção, em bom estado,
para ser doado..
Exemplos: coleção de distintivos escoteiros de atividades do
grupo, barraca (ou outros materiais de campo). O item a ser doado
não pode ser peças do traje ou uniforme comercializados pela loja
nacional e suas filiais.

SEGUE A LISTA NA PÁGINA A SEGUIR

 2 filtros de café.
 Revistas e jornais velhos.
 Chumaço de algodão (hmmm, uma quantidade que caiba em 2 xícaras
de chá)
 Carvão (2 xícaras de chá)
 2 Copos de areia lavada e bem limpa
 Isqueiro com clip
 2 Balões tamanho 6,5 ou 7
 Rolo de esparadrapo tamanho (se possível um com 5 cm de largura)
 Peneira
 Pano de chão
 Vasilhas plásticas
 1 Panela ou caneca metálica
 15 Folhas de cartolina, ou papel cenário, ou papel pardo, ou papel
craft (é pra fazer cartazes ou coisas do tipo… ). E Caixas de papelão
velhas, papéis e papelões diversos.
 De 10 a 20 canudos (canudinhos de refrigerante, de diversos
tamanhos e formatos)
 Aparelhos para fotografia e gravação de vídeos (qualquer coisa que
fotografe e/ou grave vídeo digital… celular… filmadora….)
 Bicarbonato de sódio (3 colheres) ou 3 tabletes ou pastilhas de
comprimido efervescente
 Estiletes, tesouras e outros objetos de corte
 Lanterna
 Alicate
 Pedaço de tábua de madeira aproximadamente 30x15cm
 2 Copos de cascalho fino e lavado
 2 Formas de gelo (com gelo)
 Recipiente de filme fotográfico 35-mm ou vasilhame plástico de
remédio (com tampa encaixável), ou algum
 22 Garrafas PET de 2 litros (com as tampas)

 1 Garrafa (água mineral, por exemplo, daquelas de 500… 600ml…)
para cada membro da equipe. (garrafa vazia …)
 Vinagre (1 copo)
 1 Metro de arame (isso tem que ter)
 10 Palitinhos de churrasco
 Kit de amarra eterna: 10 pedaços de arame com 1m (pode ser arame
fininho, fios velhos, fios plásticos ou de nylon). Enfim, 10 pedaços
com 1m cada de algo, que permitam amarrar alguma coisa em uma
árvore, por exemplo, e não deteriorem facilmente (como sisal ou
barbante).
 4 Metros de barbante
 Tecido branco (pode ser um lençol ou tnt) (tamanho? sugerimos
2x2m). Não é para ser destruído ou cortado… Fiquem tranquilos
 Balde (vai precisar colocar água nele)
 Computadores conectados na internet com programas para edição de
textos, imagens e vídeos.
 30 a 50 Sacolinhas/sacos plásticos
 Colas (bastão, líquida, bastão para cola quente… o que tiverem e
conseguirem)
 Fitas adesivas.
 1 Rolo pequeno de fita isolante
 Lapis, canetas, réguas, borrachas, canetinhas, canetões…
 Toalhas de papel
 1 metro de cordinha (tipo adriça)
 1 metro de Cano de PVC de 20mm
 1 joelho de PVC de 20mm
 4 cm de cano de PVC 40mm branco para esgoto
 8 abraçadeiras de nylon para lacres
 1 ventil (válvula) de câmara de bicicleta
 1 cap de pvc 20mm
 Cola para cano de PVC
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