MAPA DE PISTA INDIVIDUAL

COMO COLORIR O TEU MAPA DE PISTA?
Como te podes tornar num Lobito? (Início de Pista)

O que é que vais descobrir na Selva? (Caminhos a Seguir)

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!

Nesta fase podes escolher as Aventuras 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.

• Conheces o Lobitismo? Pinta o Lobo

• Sabes a Lei, as Máximas e a divisa do Lobito?

Lei
Máximas

• Conheces a saudação e sabes o que ela signiﬁca?

As tuas etapas de Progresso

Lobo Valente
Pinta quando escolheres as tuas Aventuras para esta etapa. Primeiro serás
um Lobo Valente: daqueles que não tem medo de nada na Selva,
apesar de saber muito pouco sobre ela. Quando fores valente, vais
ver que o que queres é descobrir coisas novas e não vais ter medo de
ir para acampamentos ou de participar em atividades que não
conheces.

Divisa
Agrupamento

Cá • Trilho 1

• Conheces a fórmula da Promessa e o que
ela signiﬁca?

Raxca • Trilho 2

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

Balú • Trilho 2
• Já sabes rezar a oração do Lobito?

Hati • Trilho 3

do
Ban

• Já sabes trabalhar em bando?

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

Baguirà • Trilho 1

• Conheces a história da Selva?

Àquêlà • Trilho 3

• Já participaste numa Caçada?

SNP-CNE • JUL/2020

• 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?

Cá

•f í si co •

Racxa

•a feti vo •

B alú

•ca rá te r•

Hati
•e sp iritu a l•

Bàgui rá

•i nte lectu a l•

À quê là

•s oc i a l•

Lobo Cortês
Pinta quando escolheres as tuas Aventuras para esta etapa. Depois, vais
ser um Lobo Cortês. Sabes o que quer dizer ‘cortês’? Quer dizer
‘amável’. Quando tu fores um Lobito amável, vais ver que conseguirás ser um exemplo para os outros Lobitos: vais tentar andar
sempre contente, vais ser delicado quando falares, não vais troçar
de ninguém, vais pensar sempre primeiro antes de fazeres alguma
tolice…

Lobo Amigo
Pinta quando escolheres as tuas Aventuras para esta etapa.
Quando tu conseguires ser assim, podes passar a ser um Lobo
Amigo. E um Lobito que é amigo dos outros, ajuda-os em tudo o
que pode ‘da melhor vontade’, tem paciência para com os Lobitos
mais novos e é capaz de perdoar. Sobretudo, nunca se esquece que
um Lobito é sempre um irmão, nunca um inimigo, e que os mais
fortes protegem sempre os mais fracos.

ILUSTRAÇÃO ANIMAIS DA SELVA André Calhau
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• Conheces o uniforme da secção e os distintivos de
função dos dirigentes do Agrupamento?

