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PROJETO DE 
TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

Guia do professor

Este guia apresenta sugestões de
atividades baseadas na obra Blog
do sapo Frog, de modo a integrar a
vivência dos alunos com o texto escrito
e provocar outras reflexões e pesqui -
sas. As atividades propostas se divi-
dem em três partes. 

Na primeira, os alunos observarão
a capa, os aspectos físicos do livro
e as ilustrações, e serão convidados
a ler o livro integralmente. A segun-
da parte apresenta como sugestão
uma atividade interdisciplinar que tem
na Biologia seu foco principal. Com
a ajuda dos professores de Ciências
e de Artes, os alunos serão levados a
pesquisar sobre os anfíbios – em espe-
cial, os sapos – considerando sobretu-
do a importância deles para o equi-
líbrio eco lógico.

Na terceira parte, os alunos serão
estimulados a organizar a pesquisa
sobre os anfíbios em painéis ilustra-
dos, de modo que ela possa ser apre-
sentada a toda a escola.
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Almir Correia
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ANTES DA LEITURA DO LIVRO

1 Solicite aos alunos que observem a capa do livro sem abri-lo. Em seguida,
que examinem seus principais elementos: capa, quarta capa, miolo e o projeto
gráfico (disposição dos textos e ilustrações), que é bem diferente do dos livros
convencionais. 

2 Converse com os alunos sobre as características físicas do livro. Por que
ele é diferente? Que relação existe entre o projeto gráfico e o conteúdo?
É importante destacar que o livro foi pensado para dialogar com a estética
de blogs veiculados na Internet. Nesse sentido, nada em seu projeto gráfico
é gratuito.

3 A partir da leitura do título, os alunos já poderão ter alguma ideia do con-
teúdo. Converse com eles e pergunte:

a O que são blogs?

b Vocês costumam visitar blogs na Internet?

c Têm algum preferido? Qual(is)? Por quê?

4 “Frog”, em inglês, significa “sapo”. Como os alunos analisam o título do livro?
Se eles não perceberem espontaneamente, mostre o jogo de palavras: “sapo Frog”
significa “sapo Sapo”. Foi utilizada a palavra em inglês para rimar com “blog”.

APÓS A LEITURA DO LIVRO

5 Pergunte a opinião dos alunos sobre o Blog do sapo Frog. Gostaram? Por
quê?
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6 Estimule-os a dizer se o livro correspondeu ou não ao que imaginavam quando
viram a capa e por quê. Peça que comparem o livro com os blogs que conhecem.

7 Comente com os alunos: o Blog do sapo Frog deve ser aberto de baixo para
cima, e não da direita para a esquerda, como os livros convencionais. E as
datas das postagens são “invertidas” em relação aos números das páginas –
ou seja, o começo do blog está no final do livro. Na opinião de vocês, por que
é assim?
Os alunos devem perceber que a intenção, apesar das limitações do veículo
“livro”, é remeter à tela do monitor, onde o texto “corre” na vertical e não há
páginas passadas uma a uma. Ou seja, o projeto gráfico procurou reproduzir,
na medida do possível, a estética de um blog, onde as postagens mais recentes
aparecem primeiro.

8 Aos poucos, encaminhe a conversa para os tipos de sapo apresentados pelo
sapo Frog.

a Os alunos tinham ideia de que existiam tantas espécies?

b Certamente, eles já viram sapos. Gostam ou não de sapos? Já viram girinos?
O que são?

c O Blog do sapo Frog fez com que eles sentissem mais simpatia por sapos?
Por quê?

d O sapo se alimenta de quê? Que bichos se alimentam de sapos? Isso é impor-
tante? Por quê?
Deixe os alunos à vontade para fazer observações sobre os sapos que conhecem
ou as experiências que já tiveram com sapos. É comum as pessoas terem
medo ou nojo de sapos. Converse com eles a respeito.

9 A partir do que leram no livro, os alunos puderam obter algumas infor-
mações sobre sapos. Peça que façam uma lista com essas informações: ali-
mentação, habitat etc.
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10 Divida a classe em grupos de quatro ou cinco alunos e proponha uma
pequena pesquisa sobre os anfíbios. O professor de Ciências deve participar
da orientação do trabalho.
A pesquisa não precisa ser extensa, mas deve apresentar os aspectos mais
importantes sobre cada grupo de anfíbios e enfatizar o aspecto ecológico.
Estabeleça um prazo para a entrega dos trabalhos e uma aula para a organiza-
ção dos painéis, que podem ser feitos em classe.

Os anfíbios se distribuem nos seguintes grupos:
a sapos, rãs e pererecas
b salamandras e tritões
c cecílias e cobras-cegas 

Cada grupo de alunos pode ficar responsável por um grupo ou subgrupo. Para
acompanhar o espírito do livro – e dos tempos atuais –, seria interessante que
a pesquisa pudesse ser feita na Internet. Para isso, oriente seus alunos. Seguem
aqui algumas sugestões de sites:

www.butantan.gov.br/index.htm –  site do Instituto Butantan, São Paulo/SP

www.zoologico.sp.gov.br/anfibios.htm –  site da Fundação Parque Zoológico
de São Paulo/SP

www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/anfibio.htm –  site da Fundação
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro/RJ

www.brazilnature.com/fauna/anfibio.html –  zoológico virtual da fauna
brasileira

11 Para ajudá-lo(a), professor(a), seguem também alguns textos informativos,
extraídos da Internet: 

4
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Sapo-cururu

Nome científico: Bufos spp
Classe: Amphibia
Superordem: Salienta
Ordem: Procoela
Família: Bufonidae 
Habitat: Matas tropicais
Hábitos: noturnos
Nome popular: Sapo-cururu

Características: O sapo-cururu é o mais comum na fauna brasileira.
Possui duas glândulas de veneno na parte posterior da cabeça que, quando
acionadas, espirram um líquido de odor desagradável. O predador que
ingerir esse veneno certamente morrerá, pois é altamente tóxico. Os
machos são menores do que as fêmeas. Medem cerca de 140 mm, enquanto
as fêmeas medem 170 mm. O período de reprodução é no início da pri-
mavera. Os ovos são postos em fileiras que podem alcançar até 5 m de
comprimento. Os girinos nascem dez dias depois e passam por uma série
de mudanças ao longo do seu desenvolvimento até se transformar em
sapinhos. Alimentam-se de insetos, camundongos, cobras e caracóis.

Adaptado de www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/anfibio.htm

O papel dos anfíbios no equilíbrio ecológico

Os anfíbios, assim como todos os outros seres vivos, são parte inte-
grante da natureza, sendo importantes elos na grande teia alimentar de
nossos ecossistemas. Seus ovos e girinos servem de alimento a peixes,
aves e a uma infinidade de outros seres aquáticos. Os jovens e adultos 

5

Projeto-Blog do sapo_2141-Projeto_Sapo  11/02/10  11:02  Page 5



6

entram na composição da dieta de muitas cobras, lagartos, aves, mamí -
feros, peixes e outros anfíbios.

A maioria dos girinos é vegetariana, alimentando-se principalmente
de algas. Já a alimentação dos adultos é exclusivamente carnívora.
As espécies menores se alimentam de insetos e outros invertebrados,
en quanto espécies de grande porte, como o sapo-cururu, podem ingerir
pequenos vertebrados como cobras, lagartos, ratos, pássaros e até
mesmo outros anfíbios.

Por que os anfíbios estão desaparecendo?

Nas últimas décadas, tem sido observada uma diminuição ou mesmo
o desaparecimento de algumas populações de anfíbios, tanto anuros como
salamandras, em vários locais do mundo. Ainda não se sabe ao certo o
mo tivo desse fenômeno, embora existam muitas suposições. Para os anfí -
bios, animais extremamente sensíveis às mudanças ambientais, qual-
quer pequena modificação, tanto de ocorrência natural como pela ação
do homem, pode ser crucial para a sobrevivência. Assim, a devastação de
florestas, a introdução de áreas para pastagem de gado, a agroin dústria,
o garimpo e outras atividades humanas podem estar contribuindo dire-
tamente para a diminuição ou eliminação desses animais. E mais: a
poluição do ar e das águas por agentes químicos e a redução da camada
de ozônio, com o consequente aumento da intensidade dos raios ultra-
violeta do Sol, podem ter uma influência muito negativa sobre eles.

Adaptado de www.butantan.gov.br/materialdidatico/numero8/numero8.htm

Obs.: Todos os sites citados foram acessados em maio de 2007.

12 Sugira que cada grupo organize um painel ilustrado com desenhos, recortes
ou fotografias. Para que os alunos leiam e escrevam, e não apenas copiem os
textos da Internet, peça a eles que selecionem as partes mais importantes e
significativas para expor nos painéis. Eles podem organizar também esque-
mas, legendas de imagens etc.
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