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O livro 
Nas montanhas geladas, enquanto a neve caía, o urso era in-
comodado por uma raposa que o perseguia. Mas o urso estava 
com pressa, estava atrasado. Era hora de hibernar, pois o in-
verno havia chegado. A raposa, sabida como sempre, tem um 
plano para o seu GRANDE amigo. Ela o convence de que ele 
precisa de um espaço maior, mais confortável e melhor. Será que 
ele vai entrar nessa?

Em sala de aula 
Essa história cheia de rimas permite trabalhar temas como: ani-
mais, humor, conto e convivência social. Interessante é notar a 
sutileza com que as ilustrações, caracterizando os personagens 
com expressões e traços próprios, conseguem definir muito bem 
o papel que o urso e a raposa desempenham na narrativa.  
No sexto livro protagonizado pelo urso de Nick Bland, é hora 
de hibernar. Mas quem aparece para ajudar? A esperta rapo-
sa. De um lado, olhos atentos. Do outro, olhos quase fechados. 
No correr das páginas, onomatopeias garantem ritmo, enquanto 
algumas palavras, em fontes diferentes, destacam-se nas frases, 
como se sugerissem ao leitor a indagação: que palavras são 
essas? Como o urso já é um personagem conhecido, com traços 
bem definidos nos livros anteriores, vale voltar a atenção aos 
demais títulos, buscando formas de associar as narrativas.

Sobre o autor e a tradutora
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 
trabalha em tempo integral como autor e ilustrador.
Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. For-
mou-se em Letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em 
Linguística na Universidade de Washington. Já traduziu mais de 
200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam prêmios 
de Melhor Tradução da FNLIJ.

O urso 
sonolento
Rabugento, pulguento, esfomeado, corajoso, 
barulhento e agora sonolento! Quem será 
que incomoda o urso desta vez?

• De Nick Bland, premiado autor de 
O urso rabugento, O urso pulguen-
to, O urso esfomeado, O urso co-
rajoso e O urso barulhento.

• Humor.
• Texto rimado.
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