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SOBRE O LIVRO 

Esta é a história de uma família à procura de aventura! Cinco caçadores (incluindo um bebé, 

mas sem contar com o cão) vão à caça de um urso. Está um belo dia e eles não têm medo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

No novo projeto de 

divulgação de 

histórias e atividades 

do Arquivo e 

Biblioteca da Madeira 

(ABM) 

apresentaremos, 

semanalmente, uma 

proposta para os 

nossos leitores e pais. 

Estejam atentos à 

página de Facebook 

do ABM e à nossa 

página institucional 

em 

abm.madeira.gov.pt. 

 

É nossa intenção 

promover a curiosidade 

dos leitores e 

proporcionar momentos 

de lazer aliados à leitura. 

Boas leituras! 

Vamos à caça do urso. 

Vamos caçar um dos grandes. 

Que belo dia!  

Não temos medo. 

Uh-uh! Erva! 

Erva alta e ondulante. 

Não podemos passar por cima. 

Não podemos passar por baixo. 

Oh, não! 

Temos de a atravessar! 

Reste… restolha!  Reste… restolha! 

 

 

E que barulho fazemos ao atravessar a erva? 
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Por uma floresta grande e escura… 

Por um nevão que gira e rodopia… 

Por uma caverna estreita e soturna… 

 

 

 

 

 

Uh-uh! Um rio! 

Um rio fundo e frio. 

Não podemos passar por cima. 

Não podemos passar por baixo. 

Vamos à caça do urso. 

Vamos caçar um dos grandes. 

Que belo dia!  

Não temos medo. 

Oh, não! 

Temos de o atravessar! 

Vamos à caça do urso. 

Vamos caçar um dos grandes. 

Que belo dia!  

Não temos medo. 

Oh, não! 

Temos de a atravessar! 

Uh-uh! Lama! 

Lama grossa e pegajosa. 

Não podemos passar por cima. 

Não podemos passar por baixo. 

Chape… chapinha!    Chape… chapinha! 

E que barulho fazemos ao atravessar o rio? 

E que barulho fazemos ao atravessar a lama? 

 

 
Pate… patinha!  Pate… patinha! 

 

 

 

E como entramos numa caverna? 

 

 
Pé-ante-pé! Pé-ante-pé! Pé-ante-pé! 

O que é aquilo? 
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Depressa! Atravessamos a caverna!  

Pé-ante-pé! Pé-ante-pé! Pé-ante-pé! 

 

 

Atravessamos a lama!  

Pate… patinha! Pate… patinha!  

Pate… patinha! 

 

 

Atravessamos o rio!  

Chape… Chapinha! Chape… chapinha!  

Chape… chapinha! 

 

 

Atravessamos a erva!  

Reste… restolha! Reste… restolha!  

Reste… restolha! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegamos à porta 

de casa. 

 

Abrimos a porta. 

 

Subimos as 

escadas. 

Para dentro da 

cama. 

 

Debaixo das 

roupas. 

Um nariz molhado e brilhante! 

Duas grandes orelhas felpudas! 

Dois grandes olhos arregalados! 

É UM URSO! 
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SOBRE O AUTOR 

Michael Rosen é um dos mais populares autores de livros para crianças do 

Reino Unido e recebeu o Prémio Eleanor Farjeon por serviços à literatura 

para crianças, em 1997. É um romancista, poeta e escritor infantil inglês, 

autor de 140 livros. Apesar do grande número de obras publicadas, apenas 

Vamos à caça do urso foi editado em Portugal.  

Podemos ouvir a história narrada pelo próprio autor online. 

Michael Rosen performs We're Going on a Bear Hunt, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds, consultado em 07-05-2020 

Baseado numa tradicional rima infantil, Vamos à caça do urso, comemorou 30 anos de publicação em 

2019. Recentemente, serviu de mote a um movimento por todo o mundo, com o intuito de colocar ursos 

de peluche às janelas ou jardins, para que as crianças os encontrem nos seus passeios diários. Com a 

imposição de quarentenas, fecho de escolas e distanciamento social, é uma forma de distrair as crianças 

e promover união na comunidade.  

 

 

 

   

  

Não voltamos a ir à caça do urso. 

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds
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PROPOSTAS DE ATIVIDADE 
 

1. VAMOS À CAÇA DO URSO 

Não precisamos de sair de casa para ir à caça de um urso. Vamos organizar uma verdadeira 

caça ao urso, sempre em segurança. 

Tens de recortar o urso e as várias medalhas de caçador.  

Depois esconde bem o urso em diferentes locais e pensa em pistas divertidas para ajudares os 

teus pais a encontrá-lo. Por exemplo, se o esconderes na máquina de lavar, podes dizer que 

está num sítio que gira e rodopia! 

Quem encontrar o urso, ganha uma medalha de caçador.  

Ganha o jogo quem reunir o maior número de medalhas! 

   

MEDALHAS DE CAÇADOR 
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2. PUZZLE  

E que tal um puzzle bem divertido?  

Só tens de recortar as peças e tentar montá-lo o mais rápido possível.  

 

 

 

 

   



 

7 / 8 
 

PROPOSTAS DE EXPLORAÇÃO DE LEITURA  

 

3. TANTOS URSOS… 

Existem 8 espécies de urso no mundo: urso-polar, urso-panda, urso-pardo, urso-negro 

americano, urso-negro asiático, urso-malaio, urso-beiçudo e o chamado urso-de-óculos.  

Estas oito espécies vivem nos mais diferentes habitats do planeta, das regiões polares às áreas 

de florestas, mas a maioria delas só pode ser encontrada no hemisfério norte. 

Consegues identificar cada uma? Faz uma linha para unir cada urso à sua espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Urso-polar  

Também conhecido como urso-

branco, é o maior carnívoro 

terrestre. O seu pelo é branco 

mas a pele e focinho são pretos. 

  Urso-pardo 

No geral tem pelo castanho. É um 

animal solitário. Durante o inverno 

procura cavernas para hibernar 

durante cerca de 6 meses. 

  Urso-de-óculos 

Também conhecido como urso-

andino, possui uma coloração 

clara no seu peito, pescoço e face 

que pode, ou não, ter o formato 

de óculos. 
  Urso-beiçudo 

É um animal noctívago que vive 

nas florestas da Índia. O corpo é 

coberto por pelo longo e felpudo 

que vai de castanho-

avermelhado a preto. 

  Urso-panda 

Também conhecido como panda-

gigante, é um mamífero de cor 

preta e branca, que habita as 

florestas de algumas regiões da 

China. 

  Urso-negro asiático 

É  um urso de tamanho médio, 

pelagem negra e comprida, com 

uma marca branca, ou creme, em 

forma de V no peito. 

  Urso-negro americano 

É um urso norte-americano, 

pesa cerca de 360 kg, tem pelo 

negro na maior parte do corpo, 

exceto no focinho, que é 

castanho ou avermelhado. 

  Urso-malaio 

Também conhecido como urso-

do-sol, geralmente possui uma 

pelagem curta e lustrosa, com 

uma mancha clara no peito e na 

face. É a espécie de urso mais 

pequena. 

Soluções 

1 – Urso-negro-americano 

2 – Urso-negro-asiático 

3 – Urso-beiçudo 

4 – Urso-polar 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6

7

8

5 – Urso-pardo 

6 – Urso-panda 

7 – Urso-de-óculos 

8 – Urso-malaio 
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4. CURIOSIDADES 

Apesar de parecerem brutos, a verdade é que alguns estudos consideram 

que os ursos — como os golfinhos, os elefantes, as baleias e os corvos — 

são animais muito inteligentes e capazes de utilizar ferramentas, como 

pedras e outros objetos.  

No Outono, os ursos-pardos procuram consumir grandes quantidades de 

alimentos, para acumular reservas de gordura, tendo em vista a 

hibernação no Inverno.  

Quando chega a altura, a maioria 

escolhe uma caverna, mas alguns 

optam por escavar reentrâncias no 

solo, sempre em locais de acesso 

muito difícil e bem escondidos pela 

vegetação.  
 

Os ursos têm duas camadas de pelo. Uma pequena 

camada de pelo mantém o urso quente e uma longa 

camada mantém a água longe da sua pele e do pelo curto.  

 

O batimento cardíaco normal de um urso é de 40 

batimentos por minuto. A frequência cardíaca de um 

urso em hibernação cai para 8 batimentos por minuto.  

 

 

5. ADIVINHA… 

Passo meio ano a comer,  

fico contente em engordar. 

A outra metade fico a dormir, 

para a linha recuperar.  

 
 

Resposta: O urso. 

 

As propostas de trabalho apresentadas constituem apenas sugestões para a exploração das obras.  
 

Não são fichas de trabalho nem pretendem substituir a consulta integral da obra.  Boas leituras! 


