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AUTOR
Nick Bland é autor e ilustrador de 

livros infantis. Australiano, nasceu 
em 1973 em uma fazenda, onde 
foi criado até completar seis anos. 
O sonho de se tornar cartunista e 
escritor acompanhou Nick desde a 
tenra idade. Em 1996, quando co-
meçou a trabalhar em uma livraria, 
ele encontrou um possível caminho 
para conciliar os dois desejos e pas-
sou a estudar livros de imagens e a 
praticar como contador de histórias 
e ilustrador. Publicou seu primeiro 
livro em 2005, chamado A Monster 
Wrote me a Letter (Um monstro es-
creveu uma carta para mim). Desde 
então, não parou mais! O urso ra-
bugento, O urso barulhento e O livro 
errado são apenas alguns exemplos 
de suas obras publicadas no Brasil 
pelo Grupo Brinque-Book. Atual-
mente vive em Darwin, na Austrália. 
Paralelamente, atua nos finais de 
semana como tutor de mais de cem 
crianças indígenas. Nick sempre diz 
que adora seus dois trabalhos e que 
pretende integrá-los de alguma 
maneira no futuro.

OBRA

Nas montanhas geladas, enquanto 
a neve caía, o urso era incomodado 

por uma raposa que o perseguia. 

Mas o urso estava com pressa, estava 
atrasado. Era hora de hibernar, pois o 

inverno havia chegado. 

A raposa insiste em mostrar ao urso 
opções de abrigo onde ele poderá 
hibernar, argumentando que a sua 
caverna atual não é lá muito confor-
tável. Sempre usando de esperteza, 
ela indica um lugar especial, um largo 
e aconchegante túnel onde... PASSA 
UM VELOZ TREM! Mais adiante, em 
nova tentativa, ela indica uma gran-
de árvore com o tronco oco onde 
vivem... INÚMEROS MORCEGOS! O 
pobre urso também é levado pela 
raposa a uma bela gruta de frente 
para o mar. O que ele não imagina-
va – e nem a raposa – é que quando 
a maré sobe... A ÁGUA INUNDA A 
GRUTA! Molhado, aborrecido e cheio 
de sono, o urso retorna ao seu anti-
go lar e chegando lá... SURPRESA! A 
raposa e seus amigos agora ocupam 
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sua caverna. Com o frio e a neve, pe-
dem a ele para também ficarem ali. 
Ele consente, mas avisa que... agora a 
surpresa será deles! 

Será que os animais conseguirão fi-
car na caverna com o urso dormindo?

O Urso está presente em várias his-
tórias do autor e o seu jeitão amigo 
sempre nos envolve em divertidas 
aventuras. Desta vez, o autor destaca 
a importância de reconhecermos ati-
tudes de amigos verdadeiros. Apesar 
de a raposa tentar enganar o urso, 
ela também queria ajudar outros ani-
mais que sofriam com o frio e que se 
juntaram a ela na caverna. 

A riqueza das ilustrações, com 
inúmeros detalhes, complementa a 
leitura e transporta o leitor para um 
lugar diferente, com animais que 
se adaptam às características do 
clima e do ambiente. As situações 
apresentadas permitem inúmeras 
abordagens e a integração com vá-
rias áreas do conhecimento. Neste 
projeto, destacamos alguns exem-
plos de atividades compatíveis com 
o apresentado na Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC (http://
b a senacionalcomum.mec.gov.
br/) para a Educação Infantil e  o En-
sino Fundamental I. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Na sala de aula

Por meio da história O urso sonolen-
to, os campos de experiências apre-
sentados na BNCC para a Educação 
Infantil podem ser trabalhados de 
maneira a atender ao desenvolvi-
mento pleno da criança entre 4 e 5 
anos e 11 meses.

As atividades têm por base a brin-
cadeira, a socialização, a identificação 
de si mesmo e do outro, a descoberta 
e o expressar-se, permitindo o pre-
paro para a transição da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental.

Preparando a leitura

Escuta, fala, pensamento e ima-
ginação (EI03EF01) 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas  
de expressão.

A partir da observação da capa e da 
quarta capa, tentar descobrir por que 
o urso está com sono. O que ele está 
carregando? O que será que a raposa 
quer com ele? Onde eles estão? 

Continuar a conversa, aproximan-
do os leitores da história: o que você 
faz quando está com muito sono? O 
urso carrega o seu travesseiro, você 
também usa algum travesseiro ou 
tem um brinquedo para dormir? 
Como é o lugar onde você dorme?

O eu, o outro e o nós
(EI03EO01, EI03EO03 e EI03EO04)

(EI03EO01) Demonstrar empatia 
pelos outros, percebendo que 

as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e 
cooperação.

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Propor uma breve conversa sobre o 
local onde as crianças dormem. Cada 
criança irá desenhar o local onde 
dorme. Após a atividade, os alunos 
devem observar os desenhos dos co-
legas, descrevendo as semelhanças e 
as diferenças entre eles.
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Durante a leitura

Organizar a Hora da História e pre-
parar as crianças para o momento, 
ressaltando a importância de ouvir 
com atenção, observar as ilustra-
ções e os detalhes dos desenhos, 
expressar suas ideias sobre a histó-
ria, com destaque para a parte que 
mais gostou, o que não gostou, se 
mudaria o fim, etc.

Após a leitura

Observar as ilustrações, identifican-
do o local e o tempo em que elas acon-
tecem. Como está o clima na história 
e como é o clima no lugar onde vive-
mos? O urso precisa dormir, mas o que 
ele encontra ao chegar na sua antiga 
caverna? O que os animais estão fazen-
do? Eles procuraram abrigo, um lugar 
quentinho e estão comendo... Quais 
são as necessidades dos animais e dos 
seres humanos (abrigo, alimento, sono, 
etc)? Você conhece os animaizinhos 
que estão na caverna do urso? Será 
que eles apareceram na história antes?

Organizar um quadro comparati-
vo entre animais e humanos, desta-
cando as necessidades básicas que 
eles têm em comum.

O urso precisa de abrigo para se 
proteger do frio e dormir sossegado. 
Como é a casa do urso? E a sua casa? 
Pedir aos alunos que desenhem suas 
casas e as compare com os desenhos 
dos colegas. O que as casas têm em 
comum? No que são diferentes? Or-
ganizar um mural com todos os dese-
nhos, tendo, ao centro, a casa do urso. 

Escuta, fala, pensamento e imagi-
nação (EI03EF02, EI03EF04 e EI03EF05)

(EI03EF02) Inventar brincadeiras 
cantadas, poemas e canções, criando 

rimas, alterações e ritmos.

O texto da história é todo rimado. 
Sendo assim, tente encontrar outras 
palavras que rimam com as que apa-
recem na história. Organizar uma lis-
ta com as palavras encontradas.

Ouvir a música A casa, de Vinícius 
de Moraes. Pesquisar o vídeo na in-
ternet: https://www.youtube.com/
watch?v=jb5z-_TyJfw. Identificar as 
rimas da canção e comparar a casa 
da música com os desenhos do mural 
feito na atividade anterior. 

(EI03EF04) Recontar histórias 
ouvidas e planejar coletivamente 

roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os 

personagens, a estrutura da história.

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas 
para produção de reconto escrito, 
tendo o professor como escriba.
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Recontar a história por meio das 
ilustrações, em grupo, com a escrita 
pelo professor de pequenas frases 
em sequência. 

Dramatizar a história com a ajuda 
de máscaras confeccionadas pelos 
alunos, proporcionando a integração 
com as aulas de artes.

ENSINO FUNDAMENTAL

Preparando a leitura

Assim como o proposto para a 
Educação Infantil, a Hora da História 
vai despertar a curiosidade do aluno 
do Fundamental I para uma nova 
atividade e iniciar a motivação para 
a leitura da história. A programação 
de uma data e a arrumação da sala 
são elementos motivadores para o 
momento da história. Aos poucos, 
novas perguntas podem ser feitas 
aos alunos, tais como: quem lê/con-
ta histórias para vocês? Vocês co-
nhecem alguma história que tenha 
animais como personagens? 

A partir da discussão e análise das 
respostas, o professor prepara as 
crianças para o momento da leitura. 
É importante que haja a participação 
de todos os alunos, compartilhando 
as próprias dificuldades e conclusões.

Língua Portuguesa (EF15LP02)

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte 

e o universo temático, bem como 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

No momento que antecede a lei-
tura, outros elementos devem ser 
explorados, como os detalhes e in-
formações da capa (título, nome do 
autor, ilustrador, tradutor, etc), folha 
de rosto (outras informações como 
local, editora e data), informações da 
quarta capa, etc. Que informações 
encontramos na capa? E no texto e 
ilustração de quarta capa? É possível 
saber um pouco mais sobre a história 
com o texto da quarta capa?

Durante a leitura

Os alunos devem ler/ouvir com 
atenção, observar as ilustrações, 
relacionando-as com o texto, não 
interromper a narrativa, expressar 
emoções em relação à história (risos, 
exclamações de espanto, etc.).

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP09, EF15LP10, EF15LP11, 

EF15LP18 e EF15LP19)

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
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compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de  
voz audível, boa articulação e  

ritmo adequado.

(EF15LP10) Escutar, com atenção, 
falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário.

(EF15LP11) Reconhecer características 
da conversação espontânea 

presencial, respeitando os turnos 
de fala, selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas de 

tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações.

(EF15LP19) Recontar oralmente, 
com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor.

Expressar a sua compreensão da 
história por meio de conversas e 
desenhos.

Descrever as imagens do livro e re-
contar a história a partir das ilustrações.

Recontar a história com frases cur-
tas escritas pelo professor, que deverá 
organizá-las em sequência na lousa. 

Língua Portuguesa
(EF12LP05, EF01LP19 e EF02LP15)

(EF12LP05) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, (re)contagens 
da história, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, 
quadrinhas, cordel) poemas visuais, 

tiras e histórias em quadrinhos, dentre 

outros gêneros do campo artístico-
literário, considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto.

(EF01LP19) Recitar parlendas, 
quadras, quadrinhas, trava-línguas, 

com entonação adequada e 
observação das rimas.

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, 
obedecendo ao ritmo e à melodia.

A história é narrada em rimas, por 
isso, selecione pequenos poemas e 
quadrinhas populares e apresente às 
crianças, para que identifiquem a so-
noridade presente. Veja os exemplos:

Encontrar outras palavras que ri-
mam com as que aparecem no texto. 
Organizar uma lista com as palavras 
encontradas.

Ouvir a música A casa, de Vinícius de 
Moraes. Para isso, pesquisar o vídeo na 
internet: https://www.youtube.com/
watch?v=jb5z-_TyJfw. Após identificar 

Vaga-lume

Corajoso
é o vaga-lume.
Ele enfrenta a 
escuridão.

Posso fazer
o mesmo,
com uma lanterna
na mão!1

Crocodilo com estilo

À beira-nilo
O crocodilo
Solta um suspiro
Come uma garça
Esmaga um grilo
Ajeita a pança
Tenta um cochilo
E dorme tranquilo.2

1 LALAU. Olha que eu viro bicho... de jardim!. 
Ilustrações de Laurabeatriz. São Paulo: Brinque-
Book, 2018.
2 COLASANTI, Marina. Tudo tem princípio e fim. 
São Paulo: Escarlate, 2017.
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as rimas da canção, identificar as pa-
lavras já conhecidas pelas crianças. 
Motivados pela narrativa rimada, 
inventar brincadeiras cantadas, poe-
mas e canções, criando rimas e alte-
rações de ritmo.

Escrita

Língua Portuguesa
(EF12LP03, EF02LP23, EF15LP15 e 

EF15LP16)

(EF12LP03) Copiar textos breves, 
mantendo suas características e 

voltando para o texto sempre que 
tiver dúvidas sobre a sua distribuição 

gráfica, espaçamento entre as 
palavras, escrita das palavras e 

pontuação.

A cópia de pequenos textos pre-
cisa ser bem planejada como exer-
cício de treinamento da escrita, 
desenvolvendo a caligrafia e como 
reforço à assimilação de caracterís-
ticas especiais de palavras, como 

dígrafos, acentuação e dificuldades 
ortográficas. Peça aos alunos que 
copiem a parte da história que mais 
gostaram, além de marcar as pala-
vras que não conhecem. Ao fim, or-
ganizar as palavras descobertas em 
ordem alfabética.

(EF02LP23) Planejar e produzir, com 
certa autonomia, pequenos registros 

de observação de resultados de 
pesquisa, coerentes com um tema 

investigado.

Aos poucos os alunos vão adquirin-
do autonomia para a escrita, tendo 
como base a experiência das ativida-
des orientadas pelo professor e à me-
dida que adquirem maior vocabulário. 
Sendo assim, peça que reescrevam o 
texto da história como um diálogo, 
empregando corretamente os sinais 
de pontuação, com a conotação ade-
quada a cada frase. 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo 
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do imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 

cultural, como patrimônio da 
humanidade.

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

O professor é o grande motivador 
que fará com que o interesse dos alu-
nos seja cativado para a história. As 
atividades relacionadas à educação 
literária devem ser prazerosas e di-
vertidas, aproximando as crianças do 
mundo mágico e lúdico da literatura. 

Identificar, por meio da história, 
os personagens principais e suas 
características, o tempo em que a 
narrativa acontece e o espaço onde 
ocorre, enumerando as caracterís-
ticas de cada elemento. Analisar a 
atitude da raposa e se ela realmen-
te foi amiga do urso. 

Procurar outras histórias de animais 
na biblioteca da escola, na sala de lei-
tura ou no cantinho de leitura da sala 
de aula. Após a leitura das novas his-
tórias, compartilhar sua opinião so-
bre o livro lido com os cole gas.

Pesquisar e ler/ouvir textos de ou-
tros gêneros (poesia, quadrinhos, 
biografias, informativos, etc), de 
acordo com o seu interesse pessoal, 
estabelecendo preferências por gê-
neros, temas e autores. Pesquisar 
informações sobre cada autor e his-
tória na internet.

Arte (EF15AR05 e EF15AR06) e 
Língua Portuguesa (EF15LP14)

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade.

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua 
criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais.

(EF15LP14) Construir o sentido 
de história em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

Criar cartazes com pequenos anún-
cios, descrevendo as “casas” propos-
tas pela raposa em cada um.

Adaptar o texto lido para uma 
história em quadrinhos, contem-
plando toda a narrativa com o uso 
de balões, letras e onomatopeias 
(a água na caverna, o ronco do 
urso, etc). Ressaltar a importância 
do planejamento da atividade, da 
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distribuição de pequenos textos, 
das ilustrações e tamanho e dispo-
sição de títulos e letras.

Ciências (EF02CI04)

(EF02CI04) Descrever características 
de plantas e animais (tamanho, 

forma, cor fase da vida, local onde 
se desenvolvem etc.) que fazem 

parte de seu cotidiano e relacioná-
los ao ambiente em que vivem.

Solicitar aos alunos que possuem 
animais de estimação que levem fo-
tos ou desenhos dos seus bichinhos. 
Após a descrição de cada um, compa-
rá-los com os desenhos dos animais 
da história, observando se possuem 
características em comum e as que os 
tornam diferentes.

Identificar as características dos 
animais da história: por que são pe-
ludos? Como é o lugar onde eles 
vivem? Como seria se vivessem no 
Brasil? Você já viu algum desses ani-
mais em programas de TV?

Pesquisar outras características 
deles, como alimentação e necessi-
dade de abrigo. O que é hibernar? 
Por que os ursos hibernam? A histó-
ria também apresenta outro animal 
bem diferente, o morcego. Quais são 
as principais características desse 
animal? Por que ele só sai à noite? 
Como se orienta?

Na página 26, os animais estão 
reunidos na caverna do urso. Ao 
olhar as páginas anteriores com 
atenção, o aluno irá notar que eles 
também aparecem na paisagem. 
Esses animais vivem em ambientes 
frios, até mesmo com neve, e por 
isso são diferentes dos que vivem 
no Brasil. O professor poderá rea-
lizar, com os alunos, uma pesquisa 
na internet para conhecer melhor 
esses bichinhos. Depois é só orga-
nizar um mural com o que descobri-
ram! Raposa, furão, esquilo, ratinho, 
gambá, urso, lebre, possum (um 
tipo de gambá australiano) são al-
guns exemplos. Fotos ou desenhos 
dos bichinhos são mais do que 
bem-vindos.

Geografia (EF01GE05, EF01GE10, 
EF01GE08 e EF02GE03)

(EF01GE05) Observar e descrever 
ritmos naturais (dia e noite, variação 

de temperatura e umidade etc.) 
em diferentes escalas espaciais 
e temporais, comparando a sua 

realidade com outras.

(EF01GE10) Descrever características 
de seus lugares de vivência 

relacionados aos ritmos da natureza 
(chuva, vento, calor etc.).
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Descrever (desenhar/enumerar) co-
mo estava o dia no momento em que 
o urso encontrou a raposa. Criar tam-
bém um quadro comparativo com as 
características do local da história e do 
local onde vivemos.

(EF01GE08) Criar mapas mentais e 
desenhos com base em itinerários, 

contos literários, histórias inventadas 
e brincadeiras.

Desenhar um mapa simplificado 
do ambiente no qual a história se de-
senrola, localizando as diferentes “ca-
sas” apresentadas pela raposa. Não se 
esqueça da gruta à beira-mar!

Que semelhanças encontramos en-
tre os homens e os animais? Há dife-
rentes necessidades de alimentação 
e abrigo? Pedir aos alunos que de-
senhem a caverna do urso e as suas 

casas. Quais são as diferenças? O que 
elas têm em comum?

(EF02GE03) Comparar diferentes 
meios de transporte e de 

comunicação, indicando o seu  
papel na conexão entre lugares,  
e discutir os riscos para a vida e  

para o ambiente e seu uso 
responsável.

Os seres humanos, além das neces-
sidades básicas como alimentação 
e abrigo, também têm necessida-
des sociais, tais como conviver com 
amigos, trabalhar e ir para a escola. 
E, para fazer tudo isso, precisam se 
deslocar usando meios de transpor-
te. Como os alunos vão para a esco-
la? Pedir que desenhem o caminho 
de casa até a escola. Que meios de 
transporte conhecem e usam?


