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AUTOR
Stephen Michael King é um escritor 

e ilustrador australiano. Quando 
criança, sofreu uma perda auditiva 
que lhe trouxe muitas dificuldades, 
mas que, por outro lado, também lhe 
estimulou o olhar para o mundo. Des-
de então, o desenho e a escrita se tor-
naram a sua porta de entrada para a 
linguagem e comunicação. Ao longo 
de vinte anos de carreira, Stephen já 
publicou mais de oitenta livros. Suas 
obras foram traduzidas para diversos 
idiomas e ele brinca que gostaria de 
visitar todos os países onde os seus 
livros foram publicados. Outra forma 
de reconhecimento pelo seu traba-
lho veio através dos diversos prêmios 
recebidos, como por exemplo, o 
YABBA (Young Australian’s Best Book 
Awards) e o KOALA (The Kids Own 
Australian Literary Awards). Dentre 
suas obras, destacamos “Meu pai é 
uma girafa”, “O homem que amava 
caixas”, “O urso e a árvore” e “Vira-
-Lata”, todos publicados pelo Grupo 
Brinque-Book. Atualmente, Stephen 
vive com a família em uma ilha na 
costa australiana.

OBRA
É sempre bom voltar para casa após 

uma viagem! Afinal, é no reencontro 

com os entes queridos e com os lu-
gares familiares que muitas vezes 
nos deparamos com uma acolhedora 
sensação de pertencimento.

Nesta história de Stephen Michael 
King, o urso polar retornou ao seu ha-
bitat natural após uma viagem pela 
cidade. Recebido de braços abertos 
por sua família, ele passou o dia in-
teiro brincando com seus filhotes até 
que, quando a noite finalmente che-
gou, adormeceu cansado e feliz. Foi 
nesse momento, na companhia da 
lua e das estrelas, que algo de miste-
rioso aconteceu.

Para a sua própria surpresa, o urso 
acordou um tanto diferente na ma-
nhã seguinte! O seu pelo, que sem-
pre fora branco como a neve, estava 
completamente colorido, coberto 
de desenhos graciosos! O que teria 
acontecido? Sem respostas, o urso 
seguiu o seu dia mergulhando nas 
geladas águas polares que pouco a 
pouco lavaram as cores de seu corpo, 
devolvendo-lhe a brancura habitual. 
Mas assim como o mistério, o ciclo se 
manteve: todos os dias o urso acor-
dava colorido e dormia branco. Intri-
gado, ele chegou até mesmo a pedir 
respostas para a lua e para o sol. Até 
que algumas pegadas de filhotes lhe 
fizeram desconfiar de algo...

Gênero literário:
Fábula

Competências:
Língua Portuguesa / Artes / 

Ciências / Geografia

Temas:
Família, amigos e escola /  
O mundo natural e social 

Categoria:
Fundamental I (1o ao 3o ano)
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Através desta delicada fábula, “O 
urso de todas as cores” nos convida a 
refletir sobre o afeto e as brincadeiras 
que permeiam as relações familiares. 
Ao se dispor a jogar com seus filhos, 
entrando na dança das cores, o urso 
polar reencontra a criança em si, per-
mitindo-se inclusive reconfigurar os 
futuros planos com a família. A am-
bientação da história no universo gla-
cial também contribui para estimular 
o imaginário infantil, que com certeza 
se inspirará pelas paisagens de gelo 
e pelos demais animais polares que 

permeiam as ilustrações, também 
assinadas pelo autor. Dessa forma, a 
obra constrói um campo fértil para 
que temas transversais como o mun-
do natural e social, jogos e brincadei-
ras, e, é claro, as relações familiares 
sejam trabalhados em sala de aula. 

Voltado para alunos do Fundamen-
tal I, “O urso de todas as cores” cer-
tamente cativará o pequeno leitor, 
mostrando-lhe que até o mais glacial 
dos ambientes pode se tornar um ca-
loroso lar quando estamos na com-
panhia daqueles que amamos. 
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Preparando a leitura
Língua Portuguesa
(EF15LP02 e EF15LP09)

(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.

(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.

Como seria um “urso de todas as co-
res”? Escreva essa expressão na lousa, 

convidando os alunos a imaginarem 
esse animal. Será que ele teria um 
pelo de cada cor? Ou seria malhado 
como um arco-íris? Talvez ele possa 
ainda mudar de cor a cada dia! Condu-
za essa conversa com a turma de for-
ma descontraída, de modo a estimular 
o diálogo e a imaginação, bem como a 
escuta e o respeito pela fala do outro.

Arte (EF15AR04)

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

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

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Dando continuidade à atividade an-
terior, proponha que cada aluno crie 
um retrato desse urso. Após o bate-
-papo, as crianças com certeza terão 
muitas idéias em mente! Grafite e lápis 
de cor darão conta de retratar os mais 
coloridos ursos! Ao final da atividade, 
exponha os desenhos nas paredes da 
sala de aula, permitindo que todos 
apreciem as criações dos colegas. 

Língua Portuguesa
(EF15LP02 e EF15LP18)

(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 
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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.

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

Apresente a capa do livro à turma. 
A julgar pela ilustração, o tal urso de 
todas as cores é na verdade um urso 
polar todo pintado com lápis de cor! 
Ele se parece com algum dos dese-
nhos criados pelos alunos? Chame 
a atenção da turma também aos de-
mais elementos ilustrados. Quem está 
colorindo o urso? Onde ele se en-
contra? Que outros animais também 
compõem a cena? Diante de tantas 
informações visuais, quais são as ex-
pectativas da turma para a leitura?

Arte (EF15AR04)

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

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

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Ao abrir o livro, os alunos se depa-
rarão com um grande desenho preto 

e branco. Que tal colori-lo com lápis 
de cor ou giz de cera? Será uma óti-
ma maneira de desbravar os detalhes 
da ilustração! Afinal, o urso polar da 
capa está presente na cena? Para 
onde ele está indo?

Lendo o livro
Língua Portuguesa
(EF02LP26, EF01LP26, EF15LP18 e 

EF01LP17)

(EF02LP26) Ler e compreender, com 
certa autonomia, textos literários, de 
gêneros variados, desenvolvendo o 

gosto pela leitura.

(EF01LP26) Identificar elementos 
de uma narrativa lida ou escutada, 

incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço.

Durante a leitura, peça aos alunos 
que identifiquem os seguintes ele-
mentos da narrativa, respondendo 
por escrito às seguintes questões: 
Quais são as personagens da histó-
ria? Onde a história se passa? Quanto 
tempo se passou desde o início até o 
final da aventura? Qual é o tema cen-
tral do livro?

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

Ao longo da narrativa, uma dinâ-
mica se estabelece: o urso acorda 
colorido e vai dormir com o pelo to-
talmente branco. Mas afinal, o que 
está acontecendo? As ilustrações 
sugerem as respostas... Levando isso 
em consideração, peça aos alunos 
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que redijam suas hipóteses para so-
lucionar o mistério. 

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto/ finalidade do texto.

Além dos ursos polares, diversos 
animais se fazem presentes na nar-
rativa através das ilustrações. Que tal 
enumerar todos eles? Foca, pingüim, 
baleia azul são alguns exemplos. A 
lista deverá ser guardada para ativi-
dade posterior.

Língua Portuguesa (EF15LP18) e 
Geografia (EF03GE03)

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

(EF03GE03) Reconhecer os 
diferentes modos de vida de povos 

e comunidades tradicionais em 
distintos lugares.

No final da história, o urso e sua 
família fazem uma viagem juntos. A 
julgar pela ilustração, qual foi o des-
tino da viagem? Peça aos alunos que 
façam uma lista dos elementos retra-
tados, na tentativa de identificar o lu-
gar em questão. A vaca adornada, o 
elefante, a arquitetura dos prédios e 

as vestimentas das personagens pro-
vavelmente conduzirão o imaginário 
das crianças para a distante Índia!

Após a leitura
Língua Portuguesa
(EF15LP19, EF02LP14 e EF03LP13)

(EF15LP19) Recontar oralmente, 
com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor.

Forme uma roda com a turma e 
proponha uma recontagem parti-
lhada da história. Um aluno deverá 
iniciar a narrativa, formulando uma 
frase em voz alta, por exemplo: “O 
urso polar voltou para casa depois 
de fazer uma viagem.” Ao final da 
sentença, o aluno deverá bater uma 
palma, sinalizando que a palavra 
está sendo passada ao colega à sua 
direita. O colega, por sua vez, dará 
continuidade à história, através de 
mais uma frase, por exemplo: “Che-
gando em casa, ele entregou pre-
sentes para a sua esposa e para os 
seus filhos.” Seguindo essa lógica, a 
atividade deverá prosseguir até que 
a história se complete.

(EF02LP14) Planejar e produzir 
pequenos relatos de observação de 
processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto  
do texto.

Um tema importante trazido pelo 
livro é o relacionamento familiar, 
em especial, entre pai e filhos. Na 
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história, o urso polar se divertia com 
seus filhotes ao brincar de esconde-
-esconde, pega-pega, cócegas, entre 
outras brincadeiras. Trazendo o tema 
para discussão, pergunte aos alunos 
quais são os jogos e brincadeiras que 
eles cultivam com os seus próprios 
pais. A princípio, ofereça um tempo 
para que todos possam compartilhar 
suas experiências de forma oral. Em 
seguida, peça que cada criança es-
creva um breve relato de experiência, 
narrando um dia de diversão com 
seu pai ou responsável. 

(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.

Nas páginas 6 e 7, podemos obser-
var uma imagem que representa o 
urso polar em sua viagem, antes de 
retornar para casa. E se ele escreves-
se uma carta para sua família relatan-
do as experiências dessa aventura? 
Torne-se escriba de uma carta a ser 
elaborada coletivamente pela turma. 
A imagem servirá de 
disparador para a 
imaginação! Afinal, 
quais são as paisa-
gens que o urso viu? 
Que tipo de ativi-
dades ele pode 
ter feito? Será 
que ele passou 

frio ou calor? Chame a atenção da 
turma também às partes que com-
põem a carta – local e data, saudação, 
corpo da mensagem, despedida e as-
sinatura. Finalizada a escrita, convide 
um aluno para fazer a leitura em voz 
alta para toda a turma.

Geografia (EF01GE10) e Língua 
Portuguesa (EF03LP25)

(EF01GE10) Descrever características 
de seus lugares de vivência 

relacionadas aos ritmos da natureza 
(chuva, vento, calor etc.).

(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.
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Ursos polares vivem no Pólo Norte. 
Levando isso em consideração, que 
tal pesquisar um pouco mais sobre a 
região ártica? Quais são as suas condi-
ções climáticas? Que animais vivem na 
região? Como são as paisagens? Uma 
curiosidade que vale à pena ser ressal-
tada é a questão da luminosidade: no 
inverno, a região quase não recebe luz 
solar, enquanto que no verão, os dias 
chegam a durar mais de vinte horas! 
Divida a turma em grupos de aproxi-
madamente cinco alunos e peça-lhes 
que façam uma pesquisa sobre o Pólo 
Norte. Será uma ótima maneira de 
fazer um intercâmbio com as aulas 
de Geografia. Os resultados das pes-
quisas podem ser apresentados em 
painéis informativos. Imagens, é claro, 
são mais do que bem-vindas!

Arte (EF15AR04)

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

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

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Levando em conta a pesquisa reali-
zada na atividade anterior, proponha 
que os grupos se reúnam novamente, 

desta vez com o propósito de criar 
uma maquete. Como representar o 
Pólo Norte tridimensionalmente? 
Mar azul, icebergs, neve são alguns 
desafios! Os materiais utilizados para 
a confecção da maquete podem ser 
os mais variados, como por exemplo, 
papel celofane, isopor, chapas de 
acrílico, tintas, entre muitos outros. 
Ao final, organize uma exposição dos 
trabalhos na sala de aula.

Ciências (EF03CI06)

(EF03CI06) Comparar alguns animais 
e organizar grupos com base em 
características externas comuns 

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

Levando em conta a lista de animais 
criada durante a leitura, peça aos alunos 
que façam uma pesquisa por fotogra-
fias desses mesmos bichos. Coletado 
o banco de imagens, é hora de criar 
algumas relações comparativas. Quais 
animais possuem pelos? Quais vivem 
na água? Quais sabem voar? Como são 
as suas patas, asas e nadadeiras? E o 
que dizer dos seus tamanhos? Tendo as 
imagens como principal suporte, orga-
nize com a turma alguns painéis com-
parativos, por exemplo, representando 
os animais em crescente de tamanho 
ou separando-os por grupos de mamí-
feros, aves e peixes.
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