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Notas para o professor

• Observe a capa de O urso corajoso, 
reparando nas expressões faciais 
do Urso e de Bóris Búfalo. O que a 
expressão do Urso sugere sobre o 
que ele está sentindo? O que cau-
sa essa impressão? E a expressão 
de Bóris? Como a ilustração de 
Nick Bland sugere o tema do livro 
antes mesmo que você o abra?

• Este livro é sobre coragem. Con-
sidere essas questões sobre cora-
gem:
–  Os atos de Bóris e do Urso são 

corajosos? Por que sim ou por 
que não?

–  Que tipo de atitudes você acha 
que são corajosas?

–  O que torna uma pessoa corajosa?
–  É corajoso fazer uma coisa ou-

sada quando você não está 

com medo? Ou é mais corajoso 
quando você está temeroso?

• Em algumas páginas (por exem-
plo 6-8) as frases terminam ape-
nas na página seguinte. Por que 
você acha que isso acontece? Leia 
o livro em voz alta com a classe 
toda. Qual é o efeito de ter que 
virar a página para ler a última 
palavra ou linha da estrofe na sua 
experiência com a história?

• Algo dentro da caverna faz um 
“GRAAUURR” apavorante e assus-
ta o Urso e Bóris Búfalo. Como 
você se sentiu quando descobriu 
o que havia dentro da caverna? 
Você acha que o Urso e Bóris tam-
bém se sentiram assim?

• Como você acha que o sapinho 
fez um barulho tão alto? Com a 

A obra em poucas palavras

O urso rabugento está de volta, e 
desta vez ele enfrenta Bóris Búfalo 
numa batalha de coragem! Quem é o 
mais corajoso quando se trata de ro-
lar colina abaixo ou subir em árvores 
muito altas? A competição fica acirra-
da até que os dois têm de enfrentar 
algo bastante surpreendente. Será 
que o Urso e Bóris vencerão a dispu-
ta… ou fugirão pela floresta?
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classe toda, converse sobre o eco. 
Como o eco funciona? Como o 
eco numa caverna grande pode 
fazer o “rugido” do sapinho pa-
recer tão assustador? Treine seu 
próprio rugido assustador!

• Algumas das palavras em O urso 
corajoso estão escritas com uma 

fonte diferente. Qual a função dis-
so, na sua opinião? Quando você 
lê o livro em voz alta, lê também 
as palavras destacadas de forma 
diferente? Repare no livro quais 
palavras estão destacadas. Por 
que você acha que estas palavras 
foram destacas?


