
Frog é um sapo-cururu, 

poeta nas horas quase sempre vagas, 

muito divertido, namorador e amigão de 

todo mundo dentro e fora do brejo onde vive. 

Em seu blog, ele fala do dia a dia, 

das amizades, dos passeios, dos namoros... 

E passa também informações e curiosidades que

encontra na Internet, mostra pinturas e poemas e

revela suas preocupações com a ecologia,

tema que aborda de maneira científica, 

crítica e impregnada de humor.
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O QUE É BLOG?

Blog é um diário pessoal exibido (“postado”) na Internet

que pode ser visto e lido por todas as pessoas que o visitarem.

Vc pode colocar muita coisa bacana em um blog.

Poemas. Histórias. Seus textos. Outros textos.

Notícias interessantes. Suas fotos.

Outras fotos. Charges. Desenhos.

Piadas. Receitas. Dicas. Músicas.

Até vídeos.

A maioria das pessoas utiliza os blogs como diários, 

porém um blog pode ter qualquer tipo de conteúdo 

e ser utilizado para diversos fins.

Até jornalistas escrevem blogs

apresentando crônicas, desenhos, fotos...

Os blogs só com fotos são chamados de fotoblogs

ou fotologs.

Quem escreve blog recebe o nome de blogger,

ou “blogueiro”.

Então, que tal começar a escrever o seu? 

Vc só precisa de ideias na cabeça 

e um teclado à mão...

O autor
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QUEM SOU EU
Terça-feira, 28 de agosto

FOFOCA

Hoje acordei chateado. Fiquei sabendo por aí de uma fofoca que já

deve estar pulando de brejo em brejo. 

E o pior de tudo é que a dita fofoca é sobre o sapo aqui, que 

escreve todos os dias este blog pra vcs, caros amigos verdes, amarelos,

marrons e multicoloridos.

Eu até que aceito uma fofoca, desde que ñ me coloquem no brejo

junto com a vaca. 

Entenderam a tentativa de piada? 

Ñ? 

Lembram da vaca? 

Que vaca? 

A vaca que foi pro brejo. 

E eu sou o sapo que ñ sai de lá.  

Mantendo as devidas proporções entre a vaca e o anfíbio aqui, eu

sou o sapo que foi pra Bagdá. 

Bombas, minas, entenderam? 
6

Sou um sapo-cururu de bem

com a vida, poeta nas horas

vagas, muito divertido (alguns

dizem), namorador e amigão

de todo mundo, dentro e fora

do brejo. 

Neste meu blog, falo do meu

dia a dia, das amizades, 

dos passeios, das festas, dos

namoros...

Passo também informações e

curiosidades tiradas da
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Ñ aguento mais tudo isso na minha cabeça. 

E o pior de tudo: bombas e minas explodindo em forma de mentiras.

Disseram que eu sou um sapo que ñ quer nada com nada. 

Disseram que eu ñ ajudo os meus pais e que só quero saber de ficar

namorando as sapas, as sapinhas e as saponas. 

E disseram ainda que eu fico me balançando na rede com o meu 

laptop, grudado na Internet e tomando água de coco o dia todo.

Que calúnia!

Faz tempo que acabou a água de coco aqui em casa. 

E se eu fico grudado na Internet o dia todo e, às vezes, à noite 

também, é porque estou sempre ávido por notícias, informações,

curiosidades... 

Gosto também de pesquisar sobre diversos assuntos e trocar ide ias 

e e-mails com a saparada.    

Gosto de saber tudo o que anda acontecendo por este nosso 

mundão imundo afora.

Pra espantar a fofoca, fiz até um pequeno poema:   
7

FOFOCA

Ñ É COISA DE SAPO

Ñ É COISA DE PATO

Ñ É COISA DE RATO.

FOFOCA É COISA DA FOCA

QUE ESCONDE A MENTIRA

DENTRO DO SAPATO.•

Internet. Sou ecológico por

natureza, gosto de quase tudo

o que é verde e colorido. 

E também de coisas cheias de

humor. 

Que todos sejam muito bem-

vindos ao meu blog: sapos,

rãs, humanos e grilos... Todos,

menos os crocodilos...

•
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