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F A C E I S

44

JOGO DE PISTA | I SECÇÃO

1. Sinais 
de Pista

2. Início  
de Pista

3. Promessa

4. Escolha

5. Validação

6. Local de  
Acampamento

O SISTEMA DE PROGRESSO
Este é um jogo de pistas que vais fazer enquanto estiveres nos Lobitos. 
É feito à tua medida, para que cresças, aprendas e sejas um melhor 
Lobito. Tal como Máugli, irás ter sempre a ajuda da Alcateia durante o teu 
caminho.

1. Sinais de Pista
Chegou a hora de conheceres a Alcateia.  Este é o momento de te apresentares à 
Alcateia. Vamos conhecer-nos!

6. Local de Acampamento
Anilha de Mérito
Se completares todas as tuas Aventuras, receberás a tua Anilha de Mérito

2. Início de Pista
Pata-Tenra, agora vais aprender como se vive na Alcateia:

3. Promessa
Sentes-te preparado para pertencer à Alcateia? Então chegou a hora de deixares 
de ser Pata-Tenra e te tornares um Lobito!

4. Escolha
Escolhe as tuas Aventuras com as Personagem do Livro da Selva! Elas têm muito 
que ensinar e tu muito que aprender! Desafia-te!
O Àquêlà ajuda-te a perceber o que poderás melhorar e a escolher as melhores aventuras.

5. Validação
Conseguiste aprender muitas coisas?
Então, primeiro o teu Bando irá confirmar que realmente aprendeste com as 
Aventuras que escolheste e, no final, os Guias irão reunir-se na Rocha do Conselho 
para confirmar que podes escolher as tuas próximas Aventuras.

Conheces o Lobitismo?
Sabes a Lei, as Máximas e a divisa do Lobito?
Já sabes rezar a oração do Lobito?
Conheces a saudação e sabes o que ela 
significa?
Conheces o uniforme da Secção e os dis-
tintivos de função dos dirigentes do teu 
Agrupamento? 

Conheces a fórmula da Promessa e  
o que ela significa?
Conheces a história da Selva?
Já sabes trabalhar em Bando?
Já participaste numa Caçada?
Sabes o que é a Boa Ação? Já realizaste 
alguma?
Conheces a vida de S. Francisco de Assis  
e o que é ser amigo de Jesus?
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físico

Cá
•fís ico •

•soc ia l •Àquê là
Com Àquêlà, o velho lobo, Máugli vai 

aprender como tratar bem os outros.

Bàgu irá • inte lectua l •
Bàguirà vai ensinar a Máugli os grandes 
segredos da caca e a usar o que aprende 
para ser melhor e mais capaz.

Ba lú •caráter•
O grande urso Balú vai ensinar a Máugli a 
Lei da Jangal e a cumpri-la da melhor   
      forma.

Cá •fís ico •
A grande pitão, Cá, vai ajudar o Máugli 
a ser mais saudável e a ter mais  
destreza física.

•afet ivo•Racxa
Com Raxca, Máugli vai aprender a ser 

melhor e como se pode dar bem com os 
outros, mesmo sendo diferente deles.

Olá, Lobito!
Nas próximas páginas, podes encontrar as aventuras 
do Máugli que te ajudarão a crescer como Lobito!

as aventuras do  Máugli

•esp i r itua l •Hat i
Máugli vai aprender com Hati,  
o elefante que domina todos  

os conhecimentos da Jangal, o mais 
importante da sabedoria da Selva.
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cá deixou máugli, que estava agradecido 
pelo salvamento e pela licão, perto do 
covil.

Máugli estava mesmo em apuros,
com os Bândarlougues a cercarem-no.
Passando despercebida,Cá havia-se infiltrado no
seu meio e, num piscar de olhos, puxou Máugli
para cima de si. Cá levou máugli do meio dos
banderlouges, sem que nenhum a pudesse impedir.
Tão rápida que foi! ei!!! volta

aqui!

aahhhh!

adeus,
cá!!!

As cobras são 
predadoras silenciosas 

e rápidas e, para
sermos eficazes, temos 

que praticar todos
os dias!

Tu, se praticares 
todos os dias, 

também podes ser um 
predador rápido.

 Assim, os Bânderlougues 
terão mais dificuldade 

em apanhar-te.    

De onde aparecestE, Cá?? 
Foste mesmo muito rápida!!

desempenho

Cá defende Maugli dos 
Bândarlougues

trilho 1 trilho 2
Cá muda de pele

CÁ?? CÁ???

AÍ PERCEBEU QUE,
APESAR DE AMBOS TEREM

A MESMA SELVA COMO CASA,
ERAM BEM DIFERENTES. E QUE 
NÃO HAVIA PROBLEMA NENHUM

EM SEREM DIFERENTES.

Pensei que te tinha 
acontecido algo… Ufa… 

Então, que cobra é esta?

Jovem Máugli, porquê tanta aflICão?

QUE ESTRANHO...

Não tanto como 
os teus cabelos

compridos e as tuas
unhas grandes…

Só não mudas de pele,
mas o teu corpo

também muda.

Certo dia, Máugli ía pela selva e viu um 
grande corpo de uma cobra espalhado
pelo chão da Jangal. De súbito, afligiu-se,
pensando SE teria acontecido algo a Cá.

autoconhecimento
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afetivobem-estar físico

Máugli brinca com Cá

Racxa
•afet ivo•

trilho 3

DESCULPA, CÁ... Como é 
que sei
que são

venenosos?

Não vais experimentar, tontinho. 
o melhor é perguntares aos
animais da Selva mais velhos.

CÁ?? CÁ???

colocou-o com o rabo em cima do seu 
dorso e levou-o para perto de um

 

ribeiro, onde lhe refrescou a cara

 

e lhe deu algumas frutas 
que cresciam sobre o ribeiro.

durante várias horas, MÁugli subiu e desceu 
DE cima de Cá e deslizou ao longo do seu 
corpo, numa grande euforia.
De súbito, sentindo-se tonto, caiu de rabo no 
chão, vendo tudo enevoado.

Os lobos, se cacam, é para comer. Tens que 
fazê-lo regularmente, ou não vais conseguir 

fazer nada. Além disso, tens que dormir sempre 
o suficiente, senão sentes-te assim tonto.

 

Não tem mal, Máugli. 
Deves também ter cuidado
com os frutos e plantas

venenosos. por mais
bonitos que te parecam, 

podem fazer-te muito mal.

Que se passa, Máugli?

Não me sinto… muito…

 

Bem, Cá…. Estou tonto…

COMESTE, HOJE?...
E BEBESTE?

não e não...
Seu tontinho, por isso é

 

que estás a sentir-te mal..

Eles não querem que 
nada de mal te aconteca 

e vão DAR-TE os 
melhores conselhos.

Máugli agradeceu a Cá, sentindo-se melhor e 
protegido pela sua amiga.
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relacionamento e sensibilidade

Racxa acolhe Máugli no covil Racxa defende Máugli de Xer 
Cane

trilho 1 trilho 2

PODES ENTRAR, MáUGLI!
NÃO TENHAS MEDO!

Máugli aproximava-se do covil, com medo e 
cauteloso. Racxa, calmamente, convida-o a 
entrar.

Há um lado do covil para lobos e outro 
para lobas. esta é a tua nova casa, 

mas não é só tua, e o que é de todos tem 
que ser respeitado por todos.

O covil é de todos os lobos 
e tu, agora, és um de nós. 

Mas nem todos os 
lobos são iguais.

há lobos mais velhos a 
respeitar, e há lobos 
mais novos, com quem 

tens que fazer amizade.

equilíbrio emocional

13

PRONTO!
JÁ PASSOU!

ELE JÁ
FOI

EMBORA!

Sai da Frente, Racxa! 
Este homem é meu! 

Este humano é meu 
filhote também, 

e para lhe fazeres 
mal, terás que 
passar por mim! 

COMO QUEIRAS!
MAS ISTO NÃO
FICA ASSIM!
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caráterautoestima

14

Racxa ama Máugli como ele é

Balú
•caráter•

trilho 3

aaaaaaahhhhhh

baam!

!?

És um lobo como nós, Máugli. 
Não há problema nenhum em teres 

duas pernas em vez de quatro.

 Mas não consigo 
correr tanto para cA Ar…

 É o que dá andares 
em duas pernas, 

Máugli. Lobo falso!

AHAHAH
AHAHAH!

Mas tens duas mãos, 
e podes ca ar de
outras maneiras.
Não é por seres 

diferente que deixas 
de ser um de nós.
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responsabilidadeautonomia

Balú ajuda a cumprir a LeiBalú ensina a Lei da Selva 
trilho 1 trilho 2

Vá lá, Máugli, 
diz a lei da selva! O lobito escuta 

Áquêlá. O lobito 
não se escuta a 

si próprio.

MUITO BEM!
E as máximas que 

regem a tua Alcateia?

O lobito pensa primeiro 
no seu semelhante. 

O lobito sabe ver e ouvir. 
O lobito é asseado.

O lobito é verdadeiro. 
O lobito é alegre.

Agora, Máugli, tens que 
perceber o que significam, 
e lembrar-te sempre da
lei e das máximas no teu 

dia-a-dia.

Balú ensina os lobitos 
há anos e anos.
ELe ensina-lhes as 
Leis da Selva, e 
comprometeu-se, na 
Rocha do Conselho, a 
ajudar os novos 
Lobos, especialmente 
o Máugli.

Depressa os dois 
criaram uma liga ão 
especial, tendo o 
máugli chamado várias 
vezes ao velho urso 
de papá urso.

Máugli cansava-se de repetir a lei e as máximas e
distraía-se, muitas vezes, na brincadeira com os 
seus irmãos lobos. 
Esquecia-se de que um lobo decora tudo o que vê.
Já nasceu com eles. Balú era, muitas vezes, duro 
com ele e, às vezes, até a Bàguirá lhe pedia que 
fosse mais brando.   

Máugli, se não 
estiveres concentrado, 

vais errar, e o teu 
erro pode ser fatal 
para os teus irmãos.

dESCULPA, BALÚ...
ESTA LIANA ESTAVA

PODRE...

Como cACam os 
lobos, Máugli?

Os lobos cACam 
sempre em Alcateia.

E se um estiver 
distraído, o que 

acontece?

Podemos ficar 
sem alimento.

 e, sem alimento, 
morremos.



191818

coerência

Balú orgulha-se de Máugli

19

espiritual

Hati
•esp ir itua l •

trilho 3

QUANDO MÁUGLI FOI RAPTADO PELOS 
BÂNDERLOUGUES, TCHILL, O ABUTRE, VEIO DAR 
O SINAL AO BALÚ E À BÁGUIRÁ.

BALÚ FICOU TODO 
ORGULHOSO DA SUA 
CRIA, POR SABER 
A LEI E AS MÁXIMAS 
DA SELVA, E ATÉ AS 
PALAVRAS-CHAVE!

!
####

Balú orgulhava-se do crescimento 
e da aprendizagem de Máugli. ALÉM 
DA Lei e Das Máximas, APRENDEU 
MUITAS OUTRAS COISAS, COMO A 
RESPEITAR OS OUTROS ANIMAIS. 
bALÚ DISCUTIA, MUITAS VEZES, COM 
MÁUGLI PARA QUE ELE SE 
concentrasse E CONSEGUISSE, 
USANDO A LEI E AS MÁXIMAS, DAR 
UMA RESPOSTA CONVINCENTE.

Balú, o Máugli usou 
a palavra-chave de 
auxílio usada pelas 
aves. foste tu que 

lha ensinaste?

Como é que uma 
criatura tão 

pequena e sem pelo 
pode lembrar-se 
de uma palavra 
tão difícil, numa 
hora de aflicão?      
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aprofundamentodescoberta

Hati conta a história de Tha Hati guarda toda a Sabedoria 
da Selva

trilho 1 trilho 2

A THA
É TUDO!

ISSO SIGNIFICA
QUE TODA A 

CRIACÃO É SINAL
DE AMOR, E DEVE

SER CUIDADA
E RESPEITADA! 

  SABES, MÁUGLI,
A ORIGEM DA SELVA
ESTÁ LIGADA A THA!

QUEM É 
A THA?

À medida que Máugli caminha com Hati 
pela selva, este explica-lhe que a 
origem da selva está ligada a Tha. 
Máugli, intrigado, pergunta-lhe quem é 
Tha.

Enquanto observamos 
as plantas, animais e a 
criACão, vemos neles 

sinais de Tha, 
o primeiro elefante!

HATI?
COMO É QUE

SABES TANTAS
COISAS???

Máugli, 
tu podes 
aprender 
de muitas 
maneiras!

depois, tento ver 
os bons exemplos 

que existem

 

à minha volta,

 

e aprender 
com eles.

de manhã, comECo 
por refletir um

 

pouco e conversar 
com Tha.

E também procuro 
outros animais, pois 
eles sabem coisas 

diferentes das 
minhas!

Máugli fica surpreendido com a

 

sabedoria de Hati e pergunta-lhe 
como é que ele SABE tantas coisas.
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EI!!!
Porque me 
impediste?

As aranhas são 
venenosas, 

feias e 
assustadoras. 

Achas que Tha criou 
animais à toa? 

Todos servimos o nosso 
propósito.

IIIAAAAAAAHHHHH!!!!!!

Máugli fica pensativo e compreende que todos são 
importantes, na selva dA Jangal.

1...          2...          3!
Máugli vê uma aranha e, 
assustado, tenta matá-la 
com um pau. Hati impede-o.

se não 
fosse a aranha, 

estávamos infestados 
de mosquitos, 

que nos picavam 
e transmitiam 

doeNCas.

23

intelectualserviço

Máugli aprende com Hati 
a Sabedoria da Selva

Bàguirá
•inte lectua l •

trilho 3
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resolução de problemas

Máugli e Bàguirá caçam 
juntos

Bàguirá responsabiliza Máugli

“Deverás continuar assim, 
crescendo e usando as 
tuas capacidades para 
descobrires novas coisas, 
essas capacidades vão te 
dar uma noite com a 
barriga cheia.”. 

AAAAHHHHHHH

Bàguirá, a grande pantera negra, juntamente 
com Balú, disponibilizou-se para ensinar à 
pequena cria de homem toda a vida na selva. 
Finalmente, os dois, conseguiram mostrar a 
Máugli que, toda a caça deixa rasto e que 
é preciso saber seguir as pistas.

Vê Máugli como estão as 
pegadas no chão. Não as pises... 

é preciso estares atento!

Bàguirá !!! 
Encontrámo-nos!!!

Máugli!!!
 conseguiste, 
usas-te a tua 
curiosidade e 
coragem para 
descobrires 
as pistas!

AU! A LIANA
ESTAVA PODRE...

MÁUgli!!! Está atento, 
estás a encobrir as pistas!

Bàguirá!!!! 
Há dois tipos de 
pegadas no chão.

Bravo, pequena Rã!!! Cada um de 
nós vai seguir a sua pista para 

não estragarmos o rasto.

Ambos seguiram 
por meia milha o 
rasto e 
finalmente se 
encontraram.

trilho 1 trilho 2

Deverás continuar assim, 
crescendo e usando as 
tuas capacidades para 
descobrir novas coisas. 
essas capacidades vão 
dar-te uma noite com a

 barriga cheia. 

AAAAHHHHHHH

Bàguirá, a grande pantera negra, juntamente 
com Balú, disponibilizou-se para ensinar à 
pequena cria de homem SOBRE toda a vida na
selva. os dois conseguiram mostrar a Máugli 
que toda a caca deixa rasto, e que é preciso 
saber seguir as pistas.

Bàguirá !!! 
Encontrámo-nos!!!

Máugli!!!
 conseguiste!
usaste a tua 
curiosidade e 
coragem para 

descobrir 
as pistas!

AU! A LIANA
ESTAVA PODRE...

MÁUgli!!! Está atento,
estás a encobrir as pistas!

Bàguirá!!!! 
Há dois tipos de

 

pegadas no chão.
Bravo, pequena Rã!!! Cada um de 
nós vai seguir a sua pista para

 

não estragarmos o rasto.

Ambos seguiram o
rasto por meia
milha  e,
finalmente, 
Encontraram-SE.

Vê, Máugli, como estão as 
pegadas no chão. Não as pises... 

é preciso estar atento!

Dito isto, colocou Máugli de castigo, 
fazendo-o repensar nos seus atos 
impulsivos e inconsequentes.
Bàguirá, desta forma, ajudara-o a 
não fazer o mesmo no futuro.

Máugli, foste imprudente. 
por tua causa, estamos feridos,

e tu podias ter morrido.

Máugli foi apanhado pelos malvados,
curiosos, oportunistas, sedentos de 
poder - Bânderlougues. Foi imprudente e 
nada cauteloso. O que lhe valeu foi a Cá, 
a Bàguirá e Balú. Mas todos eles saíram 
arranhados, maltratados e cheios de 
cicatrizes.

Máugli... tens 
alguma coisa a 
dizer? Não me 

esqueco de 
quem és, mas 
não posso 
deixar isto 
passar em 

branco.

Eu sei, Bàguirá... Tu, o
Balú e a Cá estão feridos 

por minha causa.

Bàguirá, todos sabemos 
que o arrependimento 
não apaga o que ele 

fez, mas lembra-te que 
ele é pequenino...  

aprofundamento do conhecimento
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socialcriatividade e expressão

2726

Baguirá defende Máugli na 
rocha do conselho

trilho 3

Àquêlà  
•soc ia l •

FALA! FALA!

a Lei da selva 
declara que, não 
sendo questão de 

morte, a vida de um 
novo lobito pode 

comprar-se por um 
certo preco. mas a 
lei não diz quem 

pode ou não pagar 
esse preco. digo 

bem?

Matar um lobito nú 
é uma vergonha. 
  É coisa difícil, 

admitir o cachorro 
de homem,

 de acordo com a 
Lei?

Esperava, assim, que 
um dia Máugli fosse 
como ela, Que 
soubesse respeitar o 
seu lugar, dando 
sempre respostas de 
forma imaginativa e 
com sentido.

Xer Cane retirou-se da 
rocha do Conselho. 
Sabia que, desta vez, 
não iria ter sorte.

Quando, na rocha do conselho, Xer Cane 
reclamou Máugli como sua presa, Balú 
intercedeu a seu favor, mas não foi o único. 
A grande pantera negra, que sempre 
Ajudou e respeitou os lobos pela sua 
Forma de vida em Alcateia, manifestOU-se 
em defesa de máugli.

Ó Áquêlá, sei que não tenho direito 
a participar na vossa reunião, mas...
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Àquêlà orienta a reunião 
na rocha do Conselho

Àquêlà ajuda FAO
trilho 1 trilho 2

...ouvindo a pequena rã, 
tão diferente deles, 
mas, ao mesmo tempo, tão 
igual...

Os outros, com 
os nervos ainda 
a fervilhar, 
sentaram-se ao 
redor da rocha 
do conselho...

Então, nesse dia, na rocha de conselho, todos 
pediram a palavra e, um a um, tiveram a sua vez.

Quando a comida diminuiu e os rios secar
disse que todos podiam ser uma só alcateia.

Na alcateia, nem sempre se 
vive em paz e, com quarenta 
pequenos lobos, muitos se 
candidatam a ser líderes. 
Fao, o filho do antigo 
batedor de cACAda de 
Àquêlà, tentou várias vezes 
conquistar esse lugar, 
formando até uma nova 
alcateia.

Estamos todos unidos sob o 
mesmo sol. temos o mesmo 
pelo, a mesma lei e máximas. 

somos do mesmo povo.

Caros animais que aqui se 
encontram reunidos, quem de vocês 

pode ajudar esta pequena cria? 
Quem o irá ensinar?

Nessa noite, sonhou com 
Àquêlà e com a forma 
como o velho lobo tinha 
guiado a reunião.

Àquêlà, o grande lobo cinzento que lidera a 
alcateia, fez a apresentACão de Máugli na rocha do 
conselho.
Como sempre, sábio e ponderado, pergunta quem 
pode ajudar o pequeno Máugli, quando Xer Cane o 
reclamaR como presa.

É com muito gosto que 
acompanho Balú nesta 

missão!

sabia que, se se 
mantivesse com 
Balú e Baguirá, 
iria viver, ao 
contrário do que 
aconteceria se 
fosse entregue 
ao grande tigre 
Xer Cane.

ainda
falta UM!

Máugli ficou triste por ter 
de se separar da sua mãe 
loba e dos seus irmãos, 
mas  encarou o desafio 
sorrindo.

eu ensino, como 
ensino os lobitos 
a cumprir a lei da 

selva e a viver 
nela, respeitando 
os seus limites.

exercer ativamente a cidadania solidariedade e tolerância
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Àquêlà ajuda Máugli a guiar 
os Búfalos

trilho 3
interação e cooperação

MAPA DE PISTA INDIVIDUAL
Máugli, que belo trabalho 
em conjunto! É a base da 

nossa sobrevivência.

Dá as ordens.
Hoje és tu o líder!

Um dia, também tu poderás ser líder, se 
continuares a viver pela lei da selva e
a trabalhar em bando, mostrando 
respeito e a seres amigo de todos.

Àquêlà, tu vais pelo meio e 
dividimos a manada, e eu vou por 

trás e encaminho-os para a selva.

Depois de duas tentativas, lá conseguiram.

Quando podia, Àquêlà ajudava na educACÃo 
de Máugli. Certo dia, foram juntos guiar 
os búfalos.

 assim, a dividir as nossas 
tarefas, conseguimos tudo 

o que quisermos. 

Àquêlà, vieste!!! 
Estou tão contente 

por podermos 
trabalhar em

conjunto!

Máugli,
eu prometi e vim, 
tal como disse.
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Banderlougues COMO COLORIR O TEU MAPA DE PISTA?

Lei
Máximas

Agrupamento

Bando

•C onheces o Lobitismo?  Pinta o Lobo

•S abes a Lei, as Máximas e a divisa do Lobito?

•C onheces a saudação e sabes o que ela significa?

•C onheces o uniforme da secção e os distintivos de 
função dos dirigentes do Agrupamento?

•C onheces a fórmula da Promessa e o que
ela significa?

•C onheces a história da Selva?

•J á sabes rezar a oração do Lobito?

•J á participaste numa Caçada? 

•J á sabes trabalhar em bando?

•C onheces a vida de S. Francisco de Assis e o que é ser 
amigo de Jesus? 

•S abes o que é a boa ação? Já realizaste alguma?

Divisa

Como te podes tornar num Lobito?  (Início de Pista)
Pata-Tenra, entraste agora para a Alcateia. E agora? Deves tomar contacto com os 
sinais que te irão guiar nas caçadas. Para isso deves ir colorindo os sinais, à medida 
que fores aprendendo!
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O que é que vais descobrir na 
Selva? (Caminhos a Seguir)
Nesta fase, podes escolher as Aven-
turas do Máugli que te irão ajudar 
a crescer. Elas têm muito que 
ensinar e tu muito que aprender! 
Desafia-te! O Àquêlà ajuda-te a 
perceber o que poderás melhorar e 
a escolher as melhores aventuras.

Então como podes colorir o teu 
mapa?
No teu Caderno de Pista, podes 
encontrar as Aventuras do Máugli. 
Deves escolher sempre uma 
Aventura (Trilho) com cada animal 
da Selva, porque cada um deles te 
ajuda a crescer em diferentes áreas 
e a seres um Lobito mais completo.

Em cada área, podes encontrar 
3 Trilhos, que estão numerados. 
Em cada etapa do teu progresso, 
deves pintar, por baixo da imagem 
da área, o número do Trilho que 
escolheste.

Quando o Conselho de Guias, na 
Rocha do Conselho, confirmar que 
realmente aprendeste com as tuas 
Aventuras, podes pintar a imagem 
da área correspondente.

Podes então escolher as tuas 
próximas Aventuras! Quando as 
completares todas receberás a tua 
Anilha de Mérito.
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