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Preparando a leitura

A capa e o título
Apresente o título e a capa do li-

vro à turma. Quais são os animais 
e objetos representados na ilus-
tração? Afinal, podemos dizer que 
ambos os sapos estão realmente de 
olho na onda, ou será apenas um?  
Por quê? Após essa primeira con-
versa, leia com a turma a sinopse 
do livro, localizada em sua quarta 
capa. Quais são as principais dife-
renças entre os amigos sapos Bro e 
Cara? O que cada um mais gosta de 
fazer no verão?  Por fim, questione 
a turma sobre as suas expectativas 
sobre o livro que estão por ler. 

O universo da obra
Forme uma grande roda com a 

turma e em seguida peça que as 
crianças se perguntem “o que eu 
mais gosto de fazer nas férias de ve-
rão?”. Seguindo a roda, cada aluno 
deverá responder a pergunta em 
poucas palavras. Será que alguém, 
assim como Bro e Cara, também 
dá preferência para pegar onda ou 
para ler livros em seus dias de fol-
ga? Quais foram as atividades mais 

citadas? Após esse breve bate-pa-
po, proponha que cada criança faça 
um desenho buscando se represen-
tar em um dia de férias!

Lendo o livro

p. 2 e 3: Uma bela ilustração de  Da-
niel Miyares retrata uma cidade 
litorânea. Como será a vida nessa 
cidade? Será agitada ou tranqüi-
la? Se os alunos vivessem nesse 
lugar, como imaginam que se-
riam as suas vidas?

p. 4 e 5: Chame a atenção da turma 
para os nomes dos sapos – Bro e 
Cara. Há algo de estranho nes-
ses nomes? Será que se trata de 
nomes próprios ou de apelidos 
dados entre amigos? Os alunos 
já se dirigiram a um amigo por 
esses mesmos nomes?

p. 4 e 5:  Peça aos alunos que ob-
servem a maneira como as falas 
dos sapos estão escritas com as 
mesmas cores de suas peles, ou 
seja, todas as falas de Bro estão 
escritas em verde, enquanto 
que as de Cara, estão em laranja. 
Essa distinção se estenderá por 
todo o livro! 

Em Olha a onda! o leitor poderá 
conhecer dois sapos que, apesar 
da grande amizade que partilham 
entre si, possuem idéias muito di-
ferentes sobre como aproveitar um 
dia de verão (Respeito às diferen-
ças). Enquanto Cara, o sapo verde, 

quer surfar nas enormes ondas da 
praia, Bro, o sapo alaranjado, está 
mais interessado em embarcar na 
leitura de um livro (Incentivo à lei-
tura). Serão os amigos capazes de 
chegar a um consenso? Cabe ao lei-
tor descobrir!

A OBRA EM POUCAS PALAVRAS
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p. 9: Além dos amigos Bro e Cara, a 
ilustração representa um trecho 
do livro que Bro está lendo, onde 
podemos observar um marujo 
em alto mar. Com qual dos dois 
sapos esse marujo se parece? Por 
que será?

p. 10 a 20: O que está acontecendo 
no livro que Bro está lendo? De-
safie a decifrar a história lida pelo 
sapo, através da observação das 
ilustrações. 

p. 15: Uma nova cor de texto é in-
serida no livro: a cor branca. Que 
tipo de fala ela representa?

p. 16 e 17: Quem será esse novo 
marinheiro que aparece na ilus-
tração? Com quem ele se parece? 
Será que Cara está finalmente se 
interessando pelo livro de Bro? 
Por quê?

p. 23: Na opinião dos alunos, qual é 
a melhor maneira de Cara desco-
brir o final da história?

p. 25: Peça à turma que compare esta 
ilustração com aquela da p. 9. Por 

que será que o marujo agora é re-
presentado na cor verde?

Após a leitura

Reflexão
Forme uma roda com os alunos 

e proponha um bate-papo sobre o 
livro. Tanto Bro quanto Cara passa-
ram por uma forma de transforma-
ção ao longo da história: enquanto 
um desenvolveu o interesse pela 
leitura, o outro se encantou com o 
mar e o surfe. Na opinião dos alu-
nos, a que se deve essa transforma-
ção? Seria à própria amizade que os 
sapos cultivam entre si? Os alunos 
já se viram em uma situação simi-
lar à das personagens, onde a troca 
com os amigos lhes mostrou algo 
novo? Poderiam compartilhar algu-
ma história com a turma?

Incentivo à leitura
Todo mundo tem um livro pre-

ferido! Divida a turma em duplas e 
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peça para cada criança recontar ao 
parceiro a história mais interessan-
te que já leu. Quem eram as per-
sonagens? Onde a história se pas-
sava? O que foi mais marcante na 
leitura? Para tornar a atividade mais 
completa, as crianças podem ainda 
criar um desenho ilustrando a his-
tória recontada. Após a atividade, 
caso seja possível, proponha que os 
alunos emprestem os livros entre si.

Respeito às diferenças (Gênero 
textual: Entrevista)

Logo no início do livro, Cara faz a 
seguinte pergunta a Bro: “Você pre-
fere ler um livro a ir à praia?” (p. 6). 
Tomando essa passagem como estí-
mulo, peça que cada aluno elabore 
mais uma pergunta que gostaria de 
fazer ao sapo laranja. “Você quer ser 
escritor quando crescer?”, “Qual foi o 
primeiro livro que você leu?”, “Qual é 
a sua comida preferida?” são apenas 
alguns exemplos. Uma vez que to-
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dos tenham elaborado as suas per-
guntas, organize-as em um grande 
questionário que, por sua vez, de-
verá ser repassado à toda a turma. 
Assim, as perguntas inicialmente di-
recionadas a Bro, poderão servir de 
base para que os alunos possam se 
conhecer melhor, bem como obser-
var às suas próprias diferenças.

Gênero textual: HQ
Na final da história (p. 27), po-

demos observar Bro surfando nas 
ondas do mar. Se o livro continuas-
se, quais aventuras ele poderiam 
vivenciar em sua prancha de surfe? 
Peça aos alunos que criem algumas 
hipóteses de continuidade para a 
história através de cinco quadrinhos 
ilustrados. Além das imagens, os 
quadrinhos podem conter balões 
de fala ou pensamento. Como estí-
mulo para a atividade, sugira que os 
alunos incluam a baleia como perso-
nagem de suas histórias.


