
 

 

“O mundo é para todos!” 
 
Imaginário 
O livro da selva mostra-nos o código de conduta dos animais pois 
também eles se organizam e têm valores e regras para poderem viver em 
conjunto. Esta história da selva começa por ter como principal figura 
uma criança humana.  
Máugli passou a fazer parte da Alcateia de Seiôuni e aprende as regras 
da Selva, segundo os ensinamentos rigorosos de Bálu e a presença de 
Bàguirà como protetora incansável, o que vem a revelar-se fundamental 
com a presença de Xer Cane.  
Xer Cane não desiste de tentar capturar Máugli e a alcateia deixa de 
ver com bons olhos a presença de um ser humano entre os animais 
selvagens. Quando Àquêlà, o chefe da alcateia, começa a ser 
contestado Máugli vê-se obrigado a abandonar a sua família adotiva e 
a regressar ao meio dos homens.  
Máugli tinha uma vida maravilhosa na selva, ajudado pelos animais da 
Selva. Cada um deles ensinou-lhe muitas coisas importantes: com a 
minha Mãe Loba, a Racxa, aprendeu a ser melhor; o Bálu ensinou--o a 
cumprir a Lei; com o elefante Hati aprendeu o mais importantes da 
Sabedoria da Selva; a Cá ajudou-o a ser mais saudável; Bàguirà ensinou-
lhe todos os truques da caça; com Àquêlà aprendeu a tratar bem os 
outros... 
 



 

 

Mas, Máugli acaba por ir para a Aldeia dos homens, onde tudo muda… 
a selva era sustentável. O mesmo já não acontece na Aldeia dos homens.  
Contudo, Máugli não se sente confortável entre os homens, pois foi 
criado entre animais e as regras são diferentes. Além disso, os homens 
nem sempre respeitam os animais como deveriam.  
Durante a estadia na aldeia, Máugli toma conta de gado, aprendendo a 
conduzir manadas. Mas, a dada altura, é alertado, pelo Irmão Cinzento, 
sobre as intenções de Xer Cane, que planeia capturá-lo, agora entre os 
homens.  
É então que Máugli cumpre uma promessa antiga: ele próprio acaba por 
capturar o tigre, contando com a ajuda da manada, de Àquêlà e do 
Irmão Cinzento. Porém, por causa da forma como Máugli controla os 
animais e comunica com eles, a aldeia acusa-o de bruxaria e expulsa-o.  
O pequeno regressa à selva onde constitui uma "tribo" própria, 
juntamente com aqueles que sempre lhe foram leais. 
 

“Sustentabilidade da selva” 
 

“Aldeia dos homens” 
 

“Passagem para o futuro” 
 
Organização do campo 
O Campo da I secção estará dividido em 4 subcampos, associados a 4 
personagens importantes da vida na selva - Bàguirà, Bálu, Cá e Racxa - 
que sempre foram ajudando o Máugli a ultrapassar as dificuldades, a 
aprender com elas e a crescer.  



 

 

 
Bàguirà  Bálu  Cá  Racxa 

 

 

 

 

 

 

 
A grande pantera 
negra, que com a 
sua inteligência e 
imaginação ajuda 
Máugli a entrar na 

Alcateia. É uma 
caçadora forte e 
astuta, ensinou a 
caçar e a viver na 
selva. É também 
hábil, valente e 

dura. 

 O urso bom e sábio, 
embora grande e 
dorminhoco, é o 

mestre das Leis da 
Selva. Ensina a 

Máugli as leis da 
selva e a cumpri-las 
da melhor forma, 
pensando no que 

faz e não 
desistindo.  É 

divertido. 

 A grande serpente 
velha, mas muito 
voraz e divertida.  

O seu olhar é 
fascinante. Para ela 
não há obstáculos e 

ajuda Máugli a 
desenvolver a sua 

agilidade e a manter 
comportamentos 

saudáveis. 

 A mãe loba que 
amamentou Máugli e 

o ajudou a 
sobreviver na 

Alcateia e na selva. 
Adotou Máugli 

incondicionalmente, 
acolhendo-o no 

Covil e mostrando 
como podemos dar-
nos bem com os que 

são diferentes. 
 
 
A organização dentro do subcampo será por Alcateia. 
As pontuações serão por bando. 
 
 
Programa geral 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
      

Montagens 
 

Dinâmicas em 
campo 

 
Eucaristia 

Abertura de 
campo 

Dinâmicas em 
campo 

Jogo de vila 

Campo 
Náutico 

 
Festa da Flor 

vermelha 

Pista de 
Obstáculos 

 
Dinâmicas em 

campo 
 

Festa de 
Campo 

Desmontagens 
 

Dinâmica 
coletiva 

 
Encerramento 

de Campo 

 



 

 

 
 
Lobitos, 
vamos construir a nossa Casa Comum, duma forma sustentável, para 
que ela possa ser nossa e de todos os lobitos que fazem parte da nossa 
alcateia. Todos juntos vamos fazer com que o sol brilhe sobre a nossa 
casa todos os dias.  
Vamos mostrar a todos que podemos ter uma Casa Comum muito 
melhor, até porque, “O mundo é para todos!” 
 
 
Na próxima atividade de preparação, os guias vão descobrir o teu 
subcampo e receber mais informações. 
 
 
  

Contamos 
contigo nesta 
construção!!! 


