
O livro
Quando o urso acordou por causa do som alto da banda que 
tocava ali ao lado, ele não imaginou que seria convidado a se 
juntar aos quatro amigos para fazer um som. Mas que instrumen-
to poderia tocar? Tentou os tambores do leão, a guitarra da ze-
bra, a corneta do alce... E a única coisa que conseguiu foi fazer 
barulho. Será que um urso grandalhão e desajeitado tem algum 
talento? Será que ele vai conseguir encontrar algo em que possa 
se destacar e contribuir com os outros animais?

Em sala de aula
Confrontado novamente pelos quatro animais, companheiros 
desse urso em outras histórias, o grandalhão tenta tocar di-
versos instrumentos sem sucesso. É possível conversar com as 
crianças sobre talento e habilidades, traços individuais e persis-
tência. Mesmo não sendo bem-sucedido, o urso não desiste até 
encontrar algo que possa fazer. As crianças tentaram algo que 
não deu certo? Estimule-as a compartilhar essas experiências. 
O que elas fazem bem? Conseguem compartilhar com os cole-
gas? O que é talento? Todo mundo tem uma forma própria de 
contribuir? Procure refletir também com as crianças sobre o pa-
pel dos amigos e da comunidade na descoberta dos próprios 
talentos. Na história, os animais ajudam o urso a encontrar 
algo que possa fazer. Como é na vida das crianças? Quem as 
ajuda a descobrir seus talentos? 
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•	Livro faz parte da bem-sucedida 
série que tem o urso como 
personagem principal – O urso 
rabugento, O urso pulguento, 
O urso esfomeado e O urso 
corajoso.

•	Autoria do premiado Nick Bland.
•	Divertida, com final 

surpreendente.
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O urso barulhento
Os quatro amigos, o leão, o alce, a zebra 
e a ovelha, voltam a encontrar o urso. 
Será que eles vão se entender?


