
O Urso  
Esfomeado
O Urso está de volta! Ele já esteve 
rabugento e pulguento,
e agora está com MUITA FOME!

• O urso esfomeado é a terceira 
obra deste querido urso lançada 
pela Brinque Book. Fazem parte da 
série O urso rabugento e O urso 
pulguento.

• Título que faz parte da iniciativa 
Ler e Ouvir, um recurso de 
leitura compartilhada que pode 
ser acessado gratuitamente, 
escaneando-se o QR code no 
interior do livro.

• Divertidas e coloridas ilustrações.

Quando o urso muito, muito esfomeado vai pescar, ele acaba 
pegando mais do que esperava. Fisgado pelo anzol, está um 
urso-polar, com uma braçada de peixes. Com seu iceberg 
derretendo, tudo o que o urso-polar precisava era de ajuda 
para encontrar um novo lugar para ficar. Ilustrações vibrantes 
e uma divertida e envolvente história fazem deste livro uma 
opção perfeita para o leitor iniciante.
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
amizade, convivência social e humor.

Algumas sugestões de trabalho: Quais as diferenças entre os 
dois ursos da história? Alguém já presenciou a neve caindo? 
Como foi? Por que o iceberg do urso-polar estaria derretendo? 
Quem sabe o que é aquecimento global? Quais os efeitos 
causados pelo aumento da temperatura na Terra?

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.
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