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AUTORA
Laura Bunting é uma autora de li-

vros infantis que mora na Austrália. 
Antes de se firmar na atual carreira, 
trabalhou por cerca de quinze anos 
como redatora de comerciais de TV, 
escritora e editora de revistas em Cin-
gapura, Londres e Dubai. O interesse 
pela literatura infantil foi despertado 
simultaneamente ao seu processo 
de maternidade, e desde então Lau-
ra já publicou cinco obras, a maioria 
delas em parceria com seu marido, o 
também escritor e ilustrador Philip 
Bunting. Em 2020, seu livro Liarbird 
entrou para a lista dos livros notáveis 
do Children’s Book Council of Austra-
lia (CBCA). Mãe de três filhos, Laura 
acredita que o incentivo à leitura é 
um dos melhores presentes que uma 
criança pode receber, pois lhe propor-
cionará benefícios por toda a vida.

ILUSTRADOR
Philip Bunting é um autor e ilus-

trador de livros infantis. Nascido 
na Inglaterra, ele se mudou para a 
Austrália com vinte e poucos anos, 

onde se casou com Laura Bunting e 
desenvolveu sua carreira profissio-
nal. Em suas obras, Philip preza por 
uma experiência lúdica de leitura, 
propondo interações entre o leitor e 
as crianças. Sua primeira publicação 
se deu em 2017, e desde então seus 
livros já foram publicados em mais 
de trinta países distribuídos pela 
Oceania, América, Europa e Ásia. 
Por seu trabalho, Philip foi diversas 
vezes premiado, destacando-se o 
Children’s Book Council of Australia 
(CBCA) e a Kate Greenaway Medal. 
Philip é autor da obra Como eu che
guei aqui?, um grande sucesso pu-
blicado pela Brinque-Book.

OBRA
As histórias que permeiam o ima-

ginário infantil muitas vezes par-
tilham os mesmos personagens, 
como princesas, reis, dragões ou... 
URSOS! Ursos assustadores, ursos 
fofinhos, ursos dorminhocos, ur-
sos rabugentos – não importa em 
que papel, esse carismático animal 
sempre encontra meios de cativar o 
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público. Por essa razão, poderíamos 
até dizer que suas histórias nunca 
vão deixar de existir, certo?

Bem, mais ou menos!
Nesta divertida e delicada obra 

de Laura e Philip Bunting, os ursos 
simplesmente se revoltam com a 
alta demanda de trabalho e deci-
dem abandonar as histórias infantis 
de uma vez por todas. Cansados, 
eles já não querem mais interrom-
per o sono para ficar de pé e fazer 
o que o livro manda. Eles querem 
descansar. Ponto final.

Mas... e como ficam as histórias? 
Quem vai protagonizá-las? As crian-
ças não vão ficar tristes por perde-
rem seu personagem favorito?

Ainda que irredutíveis em seu 
propósito, os ursos ficam meio 
balançados ao pensarem na de-
cepção das crianças, de modo que 
decidem fazer um último esforço 
para encontrar um substituto à sua 
altura. Elefante, morcego, ouriço, 
caranguejo, minhoca, macaco – até 
mesmo a esquisita toupeira-nariz-
-de-estrela é cotada para o papel. 
Mas, afinal, será que existe mesmo 
um animal tão interessante a pon-
to de substituir todos os ursos de 
todos os livros? Para descobrir, será 
preciso ler este livro até o fim.

Com muito senso de humor e 
agilidade textual, Mais um livro so
bre ursos surpreende por trazer o 
recurso da metalinguagem como 
engrenagem fundamental do en-
redo, facilitando sua absorção pelo 
público infantil. Assim, através de 
um diálogo entre o urso e o narra-
dor, o livro descortina o processo de 

escrita em que se baseia a obra, per-
mitindo que o leitor também reflita 
sobre os percalços que atravessam 
o processo criativo. As ilustrações, 
vale ressaltar, colaboram em larga 
escala para que esse jogo venha à 
tona, assim como os recursos grá-
fico-textuais que diferenciam, num 
golpe do olhar, as diferentes vozes 
de discurso. Para além desse jogo, 
há espaço também para que outras 
histórias clássicas do universo infan-
til sejam citadas, estimulando o pe-
queno leitor a revisitar o seu banco 
de referências – e a brincar com ele. 

Por fim, em meio a tantos ursos 
graciosos e divertidos (e levemen-
te entediados), as crianças encon-
trarão um irresistível convite para 
a literatura, bem como um campo 
fértil para a imaginação e a criativi-
dade. E garantimos: finda a leitura, 
elas certamente vão querer ler mais 
um livro, ou melhor, mais um livro 
sobre ursos! 
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa
(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 sobre 
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.

Com o intuito de introduzir a tur-
ma no universo da obra, que tal 
rememorar algumas histórias de 
ursos? Muitos livros, desenhos ani-
mados e até mesmo filmes apre-
sentam esse gracioso animal como 
personagem – como o famoso ur-
sinho Pooh ou os três ursos que 
acolhem Cachinhos Dourados, 
entre muitos outros. Conduza o 
bate-papo de modo a despertar 
o imaginário poético das crianças, 
bem como a colher as suas referên-
cias sobre o tema.

Traços, sons, cores e formas
(EI03TS02) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e 
tridimensionais.

Arte
(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, 
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colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 

convencionais.

Depois de rememorar tantos 
personagens, que tal criar um urso 
personalizado?! Como exercício in-
dividual, proponha que cada aluno 
desenhe um urso da maneira que 
achar mais divertida e interessan-
te. Para estimular a criatividade, 
levante alguns questionamentos: 
Qual é a cor do seu pelo? É macho 
ou fêmea? Adulto ou filhote? Usa 
vestimentas ou se cobre apenas 
com a pelagem? Os desenhos po-
dem ser feitos sobre papel, com 
lápis de cor ou giz de cera. Ao final, 
caso a turma já esteja alfabetizada, 
nada melhor do que nomear o per-
sonagem criado escrevendo o seu 
nome no papel.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 
estratégias de observação gráfica e/

ou de leitura.

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.

Apresente o livro aos alunos e pro-
ponha a observação da imagem da 
capa. Como é o urso da ilustração? 

Será parecido com algum desenho 
criado? Um olhar mais atento notará 
que os seus olhos são bastante ex-
pressivos e miram o título Mais um 
livro sobre ursos. A julgar pelo seu 
semblante, o que poderíamos supor 
que ele está sentindo? Tédio? Curio-
sidade? Cansaço? Por fim, desafie a 
turma a formular algumas frases que 
poderiam traduzir o seu pensamen-
to, como, por exemplo: “Oh, não, não 
aguento mais livros sobre ursos!”, ou: 
“O que será que tem lá em cima?”, e 
assim por diante. 

Escuta, fala, pensamento  
e imaginação

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 
estratégias de observação gráfica e/

ou de leitura.

Língua Portuguesa
(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, o gênero, o suporte 

e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, 

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

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura, e checando 

a adequação das hipóteses 
realizadas.
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(EF15LP10) Escutar com atenção 
as falas de professores e 

colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 
necessário.

Leia para a turma a sinopse do li-
vro, localizada na quarta capa. Bas-
tante lúdico, o texto propõe uma 
série de perguntas ao leitor. Ofere-
ça algum tempo de reflexão para 
que a turma de fato tente respon-
der a elas. Afinal, por que será que 
existem tantos livros sobre ursos? 
Será que eles são sempre engraça-
dos, fofinhos e bobinhos? Conduza 
o bate-papo de modo a estimular a 
curiosidade da turma, que poderá 
inclusive levantar hipóteses sobre 
o livro que está por vir.

Lendo o livro

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI02EF03) Demonstrar interesse 
e atenção ao ouvir a leitura 
de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, 
e acompanhando, com orientação 

do adulto-leitor, a direção da leitura 
(de cima para baixo, da esquerda 

para a direita).

Língua Portuguesa
(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.
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(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Faça uma primeira leitura do li-
vro em voz alta para a turma. Aos 
alunos caberá o desafio de acom-
panhar o texto em seus respecti-
vos livros, exercitando a escuta e a 
atenção. Como desafio extra, peça 
à turma que procure identificar as 
diferentes maneiras como os tex-
tos são apresentados: ora como 
uma narrativa solta na página, ora 
inseridos em balões de fala ou es-
critos em cartazes de protesto, e 
assim por diante. Para os alunos 
do Ensino Infantil, o desafio será 
acompanhar a narrativa através da 
observação das ilustrações, estabe-
lecendo possíveis relações entre a 
fala e a imagem.

Língua Portuguesa
(EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais 

em textos multissemióticos.

Ainda que apresente muitas “vo-
zes”, o livro se desdobra sobretudo 
através de um diálogo entre o nar-
rador e o urso. Chame a atenção dos 
alunos para os recursos de diagra-
mação que diferenciam essas duas 
vozes: enquanto a do narrador se dá 
através de letra de fôrma preta com 
serifa, a do urso é representada por 
uma letra de fôrma marrom-clara 
sem serifa. Esses detalhes simples 
certamente contribuirão para uma 
compreensão mais intuitiva do jogo 
dialógico proposto pela obra.

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa
(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos.

Na p. 18, o urso fica sabendo que 
as crianças choraram quando des-
cobriram que ele não participaria 
mais de livros infantis. Chame a 
atenção dos alunos para esse tre-
cho, pedindo que observem aten-
tamente a ilustração: qual é o livro 
que o menino tem em mãos? Assim 
como ele, a turma se sentiria tris-
te se não existissem mais histórias 
com ursos? Por quê?

O eu, o outro e o nós
(EI03EO04) Comunicar suas ideias 
e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos.

Língua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.
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(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

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

adequado.

Entre as pp. 22 e 28, o urso apre-
senta uma série de animais como 
possíveis candidatos a protagonis-
tas de livros infantis. Repasse esse 
trecho com a turma, estimulando 
uma leitura compartilhada: os alu-
nos certamente poderão dedu-
zir os animais citados através da 
observação das ilustrações. Bem, 
quase todos... Algumas espécies, 
bastante exóticas, talvez sejam 
desconhecidas das crianças, como 
a touperia-nariz-de-estrela, o pei-
xe-pescador ou o extinto dodô. A 
partir dessa segunda leitura, ques-
tione: Que animais parecem mais 
interessantes para protagonizar 
um livro? Por quê? 

Língua Portuguesa
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 

literários fazem parte do mundo 
do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade.
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP01) Identificar a função 

social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola) e nas 

mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam.

Na p. 34, uma solução é apre-
sentada ao dilema do urso: alguns 
animais vão substituí-lo na clássica 
história Cachinhos Dourados e os três 
ursos. Mas, afinal, os alunos conhe-
cem esse livro? Poderiam comparti-
lhar suas referências com a turma? 
Em caso negativo, vale apresentar o 
clássico rapidamente, estimulando a 
sua leitura futura. Por fim, chame a 
atenção da turma para a ilustração 
que representa a capa desse novo li-
vro. A julgar pela imagem, quais são 
os animais que toparam substituir o 
urso? Diante disso, qual seria o título 
mais adequado à obra? Um último 
detalhe também merece destaque: 
na base da capa do livro há uma 
nota de rodapé que diz: “* Este livro 
pode não conter ursos”. Explique 
aos alunos que uma nota de rodapé 
tem o propósito de alertar o leitor 
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sobre algum assunto ou mencionar 
os autores de obras citadas no tex-
to, e que muitas vezes se encontra 
na base de livros, contratos ou nas 
embalagens de produtos. Será que 
os alunos já se depararam com uma 
nota de rodapé? Onde?

Após a leitura

Escuta, fala, pensamento  
e imaginação

(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.

Língua Portuguesa
(EF02LP28) Reconhecer o conflito 

gerador de uma narrativa ficcional 
e sua resolução, além de palavras, 

expressões e frases que caracterizam 
personagens e ambientes.

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

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

adequado.

Terminada a leitura, nada melhor 
do que um bate-papo descontraí-
do para colher as impressões da 
turma. Afinal, o que estava inco-
modando tanto o urso? Qual foi a 
solução encontrada pelo narrador 
para resolver o seu dilema? Será 
que ele finalmente ficou satisfei-
to? Na opinião dos alunos, o urso 
não queria nunca mais participar 
dos livros ou só estava precisando 
de férias? Que passagens da his-
tória foram mais surpreendentes? 
Permita que todos partilhem suas 
sensações e pontos de vista com 
o coletivo.
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Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas 
para produção de reconto escrito, 
tendo o professor como escriba.

Que tal recontar a história de 
maneira coletiva? Forme uma roda 
com a turma e inicie a narrativa 
oral. Por exemplo: “Era uma vez 
um urso que não aguentava mais 
ser personagem de histórias infan-
tis”. Em seguida, bata palmas uma 
vez sinalizando que a palavra deve 
ser passada ao aluno à sua direita, 
que, por sua vez, deverá continuar 
a história criando uma nova frase, 
e assim por diante. Siga com a di-
nâmica até que a história chegue 
ao fim, atentando para que todos 
tenham a chance de participar. 
Além de exercitar a oralidade, a ati-
vidade proporcionará uma apro-
priação da história por parte da 
turma. Conforme os alunos forem 
dando as suas contribuições orais, 

transcreva-as para o papel, criando 
simultaneamente uma versão es-
crita da narrativa.

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações

(EI03ET05) Classificar objetos 
e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças.

Ciências
(EF03CI06) Comparar alguns animais 

e organizar grupos com base em 
características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.).

Durante a leitura, a turma identi-
ficou diversos animais cotados para 
substituir o urso. Que tal retomar 
essa lista, classificando esses ani-
mais de acordo com as suas carac-
terísticas físicas? Por exemplo, um 
grupo pode conter as espécies que 
possuem quatro patas e pelos; ou-
tro, aquelas que têm bico e penas; 
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um terceiro grupo pode conter ain-
da as que não têm nenhuma pata, 
como, por exemplo, as minhocas; 
e assim por diante. Será uma óti-
ma forma de estabelecer um inter-
câmbio com as aulas de Ciências. 
Para tornar a atividade ainda mais 
completa, sugira que esses grupos 
sejam organizados em cartazes 
ilustrados – seja com desenhos ou 
com fotografias dos animais recor-
tadas de revistas e jornais.

Ciências
(EF03CI06) Comparar alguns animais 

e organizar grupos com base em 
características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.).

(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-las ao 

ambiente em que eles vivem.

Língua Portuguesa
(EF03LP25) Planejar e produzir 

textos para apresentar resultados de 
observações e de pesquisas em fontes 

de informações, incluindo, quando 
pertinente, imagens, diagramas 

e gráficos ou tabelas simples, 
considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto.

Ainda mantendo o intercâmbio 
com as aulas de Ciências, que tal 
focar na grande estrela do livro? 
Explique aos alunos que existem 
oito espécies diferentes de ursos, 
e que alguns deles chegam a ter 

mais de três metros de altura! En-
tre as espécies mais conhecidas 
estão o urso-pardo, o panda e o 
urso-polar. Quais são as princi-
pais características físicas de cada 
um deles? A julgar pelas ilustra-
ções, de que espécie os ursos do 
livro parecem ser? Por fim, divida 
a turma em três grandes grupos, 
pedindo-lhes que pesquisem um 
pouco mais sobre cada uma des-
sas espécies. Algumas perguntas 
podem ajudar a guiar a pesquisa: 
Onde esse urso vive? Como é a 
sua pelagem? Qual é o seu tama-
nho? Do que ele se alimenta? Uma 
pesquisa por fotografias também 
é mais do que bem-vinda! Ao fi-
nal, os grupos podem apresentar 
os resultados de suas pesquisas 
ao coletivo.

Arte
(EF15AR20) Experimentar o trabalho 

colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 

narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.

A recusa dos ursos em partici-
par das histórias infantis pode ser 
diretamente relacionada à recusa 
de um ator ou uma atriz em repre-
sentar um papel. Assim, tomando 
como inspiração o universo das 
artes cênicas, que tal criar uma 
adaptação teatral do livro? Para 
tanto, algumas orientações são 
bem-vindas, como, por exemplo: 
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distribuir os papéis de narrador e 
de urso entre mais de uma crian-
ça; explorar a imitação de diferen-
tes animais no momento em que 
o urso tenta encontrar seu subs-
tituto (pp. 20 a 28); ou mesmo 
organizar coros para o momen-
to em que os ursos fazem suas 
reivindicações (pp. 10 e 11). Seja 
como for, o mais importante é es-
timular a criatividade e o exercício 
da transposição de linguagens. 
Vale chamar a atenção da turma 
também para a possibilidade de 
brincarem com a voz, explorando 
diferentes timbres e intenções, 
bem como com a gestualidade, 
através da imitação de animais e 
da expressão de sentimentos. Por 
fim, organize uma apresentação 
da peça para os pais, alunos e/ou 
demais professores do colégio.

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação

(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.

Língua Portuguesa
(EF02LP13) Planejar e produzir 

bilhetes e cartas, em meio 
impresso e/ou digital, dentre 

outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

(EF03LP13) Planejar e produzir cartas 
pessoais e diários, com expressão de 

sentimentos e opiniões, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, 

de acordo com as convenções dos 
gêneros carta e diário e considerando 

a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Tomando como inspiração o mo-
mento em que as crianças ficam 
tristes pela decisão do urso de não 
participar mais das histórias infan-
tis, que tal propor a escrita de uma 
carta para o personagem? Afinal, 
o que a turma gostaria de dizer ao 
urso? Pediria que reassumisse o 
seu lugar de protagonista? Expli-
caria que está sentindo a sua falta? 
Permita que algumas ideias sejam 
levantadas de maneira coletiva an-
tes de propor a escrita individual 
das cartas. As partes da carta, vale 
lembrar, são local e data, sauda-
ção, corpo, despedida e assinatura. 
Caso a turma ainda não domine a 
escrita, torne-se escriba de uma 
carta coletiva.
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Língua Portuguesa
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 

com certa autonomia, utilizando 
detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.
(EF15LP14) Construir o sentido 
de histórias em quadrinhos e 

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

onomatopeias).

Um mote fundamental de Mais 
um livro sobre ursos é a substituição 
dos personagens nas histórias in-
fantis. Levando isso em conta, pro-
ponha um exercício criativo. Cada 
aluno deverá escolher uma história 
de que goste muito e que conheça 
muito bem para fazer uma adap-
tação, mas com uma condição: o 
personagem principal deverá ser 
substituído. Por exemplo, caso as 
crianças optem por recontar Ca
chinhos Dourados e os três ursos, a 
família pode ser composta por um 
canguru, uma onça e um macaco, 
em consonância com a sugestão do 
livro. Caso a proposta seja adaptar 
uma história sem ursos, como, por 
exemplo, Chapeuzinho Vermelho, o 

lobo pode ser substituído por um 
leão ou por outro animal escolhi-
do (que tal um urso?). A adaptação 
pode ser realizada em formato de 
HQ, com cerca de seis a nove qua-
drinhos. Para tanto, sugira à tur-
ma a criação das ilustrações, bem 
como a inserção de balões de fala 
e pensamento.

Corpo, gestos e movimentos
(EI03CG03) Criar movimentos, 
gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e 

música.

A imitação de animais é uma 
ótima maneira de desenvolver a 
criatividade e a expressão corpo-
ral. Levando em conta os animais 
listados durante a leitura, que tal 
criar um grande coro cênico? Como 
os alunos imitariam, por exemplo, 
um macaco? E uma tartaruga? E um 
caranguejo? Talvez alguns animais 
sejam mais desafiadores, como o 
peixe-bolha. O urso, é claro, não 
pode faltar. Sempre que necessá-
rio, lance alguns estímulos para as 
improvisações: Qual é o som que 
o animal faz? Como ele caminha? 
Como é a sua expressão facial? Ele 
é bravo ou manso? 
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