
O Urso  
Corajoso
O Urso Rabugento está de volta, e 
desta vez ele enfrenta Bóris Búfalo 
numa batalha de coragem!

• Quarto volume com este carismático
e divertido personagem.

• Alegres e coloridas ilustrações,
que enfatizam o humor do texto.

Na Floresta Encantada, à beira de um pântano lamacento, um 
encontro inesperado entre o Urso Rabugento e Bóris Búfalo 
faz ambos embarcarem numa inusitada batalha de coragem 
— subindo em árvores, se balançando em cipós e caçando 
porcos-espinho. Será que há algo na floresta que essa dupla 
não conseguirá enfrentar?
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
amizade e humor. 

Algumas sugestões de trabalho: o que significa para os alunos 
ser corajoso? Como se pode demostrar coragem? Apenas com  
gestos ou também com palavras? Fazer uma coisa perigosa 
pode ser considerado um ato de coragem? E não fazê-la?
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Nick Bland nasceu em 1973, em uma fazenda em Vale Yarra, 
Austrália. Ele sempre disse à família e aos amigos que ia ser 
cartunista e escritor. Bland agora vive na tropical Darwin, onde 
começou a trabalhar em tempo integral como ilustrador e autor.

Gilda de Aquino nasceu em 1935 no Rio de Janeiro. Formou- 
-se em Letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em
Linguística na Universidade de Washington. Já traduziu mais de
200 livros para a Brinque-Book.


