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Introdução

Anfíbios – Entre a água e a terra

Os anfíbios são animais vertebrados de pele nua e fazem parte da classe Amphibia. O nome anfíbio vem do 
grego “amphi” (duplo) mais “bios” (vida) e significa “vida-dupla”, já que esses animais dividem a sua vida entre 
dois ambientes: aquático e terrestre. Normalmente, os anfíbios podem ser encontrados nos ecossistemas 
aquáticos durante o período de reprodução e nas primeiras fases do seu ciclo de vida. No resto do tempo, os 
anfíbios vivem na terra. Claro que, se procurarmos bem, encontraremos exceções, como a Salamandra-alpina 
(Salamandra atra aurorae) que passa toda a vida na terra e o Axolote (Ambystoma mexicanum) que nunca 
deixa a água.

Os anfíbios estão divididos em três grupos: a ordem Anura, a ordem Urodela e a ordem Apoda.

Da ordem Anura fazem parte os Sapos, Rãs e Relas. Na ordem Urodela encontram-se os Tritões e as 
Salamandras. E da ordem Apoda fazem parte anfíbios curiosos, que não possuem pernas e parecem-se com 
minhocas: são as chamadas “cecílias” ou “cobra-cegas”.

No mundo todo são conhecidas cerca de 6629 espécies de anfíbios e 1/3 delas está ameaçada de extinção!

Em Portugal, podemos encontrar 21 espécies de anfíbios. Duas delas são exóticas, ou seja, foram introduzidas 
no país: o Tritão-de-crista-italiano (Triturus carnifex) e o Sapo-de-unha-africano (Xenopus laevis). 

Das 19 espécies que ocorrem normalmente em Portugal, 12 são Sapos, Rãs e Relas (ordem Anura), 3 são 
Salamandras e 4 são Tritões (ordem Urodela). Em Portugal não existe nenhum representante da ordem Apoda, 
sendo que este grupo é  mais comum na Ásia e América do Sul.

Ligações de Interesse
Museu Virtual da Biodiversidade

SIPNAT (Sistema de Informação do Património Natural): 

NaturSAPO: 

Charcos com Vida: 

ARKive/Images of Life on Earth: 
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 (em inglês)

www.museubiodiversidade.uevora.pt

http://www.icn.pt/sipnat/Default.aspx

http://naturlink.sapo.pt/NaturSAPO/Biodiversidade

http://www.charcoscomvida.org/

http://www.arkive.org/amphibians/

http://eol.org/

http://www.museubiodiversidade.uevora.pt
http://www.icn.pt/sipnat/Default.aspx
http://naturlink.sapo.pt/NaturSAPO/Biodiversidade
http://www.charcoscomvida.org/
http://www.arkive.org/amphibians/
http://eol.org/


Anfíbios de Portugal

Abaixo estão listadas as espécies de anfíbios de Portugal (continente), com exceção das 
espécies introduzidas. As fichas de cada espécie podem ser consultadas no portal do 
Museu Virtual da Biodiversidade.

Salamandras e Tritões

Salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl)

Sapos, Relas e Rãs

Salamandra-de-fogo (Salamandra salamandra)

Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica)

Tritão-ibérico (Lissotriton boscai)

Tritão-marmoreado (Triturus marmoratus)

Tritão-marmoreado-pigmeu (Triturus pygmaeus)

Tritão-palmado (Lissotriton helveticus)

Rã-arborícola-europeia (Hyla arborea)

Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi)

Rã-ibérica (Rana iberica)

Rã-verde (Rana perezi)

Rela-meridional (Hyla meridionalis)

Sapinho-de-verrugas-verdes (Pelodytes punctatus)

Sapinho-de-verrugas-verdes-ibérico (Pelodytes ibericus)

Sapo-comum (Bufo bufo)

Sapo-corredor (Epidalea calamita)

Sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes)

Sapo-parteiro-comum (Alytes obstetricans)

Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii)



Espécies Ameaçadas

A IUCN (International Union for Conservation of Nature) é a entidade responsável por organizar a lista 
vermelha de espécies mundialmente ameaçadas (The IUCN Red List for Threatened Species). 

No entanto, cada país também deve fazer a sua própria lista vermelha, com a classificação das espécies 
existentes em território nacional. Não é uma tarefa fácil e algumas espécies não podem ser classificadas, 
devido à falta de informação sobre as mesmas.

Em Portugal, o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) é o organismo responsável 
pelas listas vermelhas do país e pela edição do Livro Vermelho dos Vertebrados.

As espécies são classificadas em:

LC

VU

NT

EN

CR

RE

EW

EX

Pouco Preocupante

Vulnerável

Quase Ameaçado

Em Perigo

Criticamente em Perigo

Regionalmente Extinto

Extinto na Natureza

Extinto

São consideradas “Ameaçadas” as espécies classificadas como NT – Quase Ameaçada; EN – Em Perigo e CR 
– Criticamente em Perigo.

Das 19 espécies de anfíbios aqui listadas, 2 podem ser consideradas ameaçadas, estando classificadas como 
Quase Ameaçada (NT).

São estas as espécies de anfíbios que, no continente português, requerem maior atenção e cuidados:

Rã-de-focinho-pontiagudo 
(Discoglossus galganoi)

Tritão-marmoreado-pigmeu 
(Triturus pygmaeus)

O Tritão-marmoreado-pigmeu apenas está classificado na IUCN, pelo que deve-se considerar que este 
estatuto de classificação refere-se à população mundial.

Duas espécies não estão avaliadas: Sapinho-de-verrugas-verdes (Pelodytes punctatus) e Sapinho-de-
verrugas-verdes-ibérico (Pelodytes ibericus).
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Atividades

Aqui encontra algumas atividades que podem ser realizadas na escola, cujo tema principal 
são os anfíbios de Portugal. Embora tenham um público-alvo assinalado, estas atividades 
podem ser adaptadas para outros públicos. Os recursos para a realização destas atividades 
encontram-se no portal do Museu Virtual da Biodiversidade.

ATIVIDADE 1:  As cores dos anfíbios

ATIVIDADE 4: De quem é esta sombra? 

ATIVIDADE 2: Com cauda e sem cauda

ATIVIDADE 3: Da água à Terra 

ATIVIDADE 5: Réptil ou Anfíbio?

ATIVIDADE 6: Bingo - Anfíbios de Portugal

ATIVIDADE 7: Sapo   detetive

ATIVIDADE 10:  Pictionary - Anfíbios de Portugal

ATIVIDADE 8:  Em busca dos anfíbios perdidos!

ATIVIDADE 9:  Quem sou eu?

ATIVIDADE 11:  Sudoku - Anfíbios de Portugal

ATIVIDADE 12: Morte na estrada 

ATIVIDADE 13: Salvem os anfíbios! 



Público-alvo: pré-escolar, 1º e 2º ano

Objectivo: conhecer as características de alguns anfíbios.

Procedimentos: 

Os alunos deverão pintar os desenhos de alguns anfíbios, de acordo com a imagem dos mesmos. O 
professor pode optar por deixar que os alunos pintem livremente, discutindo depois as diferenças 
entre os desenhos e as espécies.

Público-alvo: pré-escolar, 1º e 2º ano

Objectivo: conhecer as características dos dois grupos de anfíbios que ocorrem em Portugal.

Procedimentos: 

Os alunos receberão fichas com imagem de anfíbios. Deverão separá-los por grupos: com cauda e 
sem cauda. O professor deve explicar o nome e as diferenças entre os grupos.

Público-alvo: pré-escolar, 1º e 2º ano

Objectivo: conhecer o ciclo de vida dos anfíbios.

Procedimentos: 

O professor deverá explicar o ciclo de vida dos anfíbios. Os alunos deverão pintar o desenho do ciclo 
e identificar quando os anfíbios vivem na água e quando vivem na terra.

ATIVIDADE 1:  As cores dos anfíbios

ATIVIDADE 2: Com cauda e sem cauda

ATIVIDADE 3: Da água à Terra 



ATIVIDADE 4: De quem é esta sombra? 

ATIVIDADE 5: Réptil ou Anfíbio?

ATIVIDADE 6: Bingo - Anfíbios de Portugal

Público-alvo: pré-escolar, 1º e 2º ano

Objectivo: conhecer alguns anfíbios que ocorrem em Portugal.

Procedimentos: 

O professor deverá esconder, na sala de aula ou recreio, as imagens recortadas de diversos anfíbios. 
Os alunos são divididos em grupos e recebem as silhuetas dos animais. Deverão, então, procurar o 
“dono” da sombra. Cada grupo apresenta o seu animal e a sombra dele. Os alunos deverão ligar as 
sombras aos respectivos donos na ficha previamente distribuída.

Público-alvo: pré-escolar ao 2º ciclo

Objectivo: conhecer as espécies de anfíbios existentes em Portugal.

Procedimentos: 

Através de um jogo de Bingo, os alunos memorizam espécies de anfíbios existentes em Portugal. O 
professor poderá variar a actividade, citando características para que os alunos adivinhem qual a 
espécie.

Público-alvo: 3º, 4º ano e 2º ciclo

Objectivo: conhecer as principais diferenças entre anfíbios e répteis.

Procedimentos: 

Os alunos deverão agrupar os cartões de espécies em anfíbios e répteis, utilizando uma chave 
dicotómica simplificada. O professor pode optar por fazer esta atividade individualmente ou em grupo.



ATIVIDADE 9:  Quem sou eu?

ATIVIDADE 8:  Em busca dos anfíbios perdidos!

ATIVIDADE 7: Sapo   detetive

Público-alvo: 3º, 4º ano e 2º ciclo

Objectivo: conhecer características dos grupos de anfíbios que ocorrem em Portugal.

Procedimentos: 

Cada aluno recebe uma ficha com a imagem e principais características de uma espécie de anfíbio. 
Deverão procurar os colegas que possuem características semelhantes e, em grupo, responder: o que 
têm em comum? Por que são diferentes dos outros? De que grupo fazem parte?

Público-alvo: 1º e 2º ciclo

Objectivo: conhecer os anfíbios ameaçados em Portugal.

Procedimentos: 

Através de um jogo de pistas, os alunos recolherão uma série de informações (características, habitat, 
ameaças, etc.) sobre anfíbios ameaçados. Como num peddy-paper, o professor deverá esconder as 
diversas pistas, entregando uma pista inicial a cada grupo. Seguindo as pistas, os alunos chegarão 
aosanfíbios ameaçados. No fim, cada grupo poderá apresentar à turma a espécie ameaçada que 
encontrou, as ameaças à sua sobrevivência e as medidas de conservação que podem ajudá-la.

Público-alvo: 1º e 2º ciclo

Objectivo: conhecer os anfíbios da fauna portuguesa (características, habitat, hábitos, ameaças, etc.).

Procedimentos: 

Um aluno escolhe uma ficha de espécie. Os demais deverão fazer perguntas sobre a espécie, sendo que 
as únicas respostas possíveis são “sim” e “não”. A rodada termina quando for descoberta a espécie. O 
aluno que acertar, escolhe outra ficha e o jogo continua. O professor poderá optar por dividir os alunos 
em equipas e também poderá utilizar outros grupos da fauna (répteis, insectos, mamíferos, etc.) para 
variar o jogo.



ATIVIDADE 12: Morte na estrada 

ATIVIDADE 11:  Sudoku - Anfíbios de Portugal

ATIVIDADE 10:  Pictionary - Anfíbios de Portugal

Público-alvo: 3º ano ao Secundário

Objectivo: conhecer espécies de anfíbios de Portugal e potencializar o raciocínio lógico.

Procedimentos: 

Através de jogos de Sudoku, onde os números são substituídos por imagens, os alunos poderão 
conhecer algumas espécies de anfíbios existentes em Portugal. Com vários níveis de dificuldade, esta 
atividade pode ser adaptada a diversos ciclos de ensino.

Público-alvo: 1º ciclo ao Secundário

Objectivo: conhecer espécies de anfíbios de Portugal.

Procedimentos: 

Após serem apresentados às espécies de anfíbios existentes em Portugal (apresentação PowerPoint), 
passa-se ao jogo. Um aluno sorteia um cartão com a imagem de uma espécie. Deverá desenhá-la para 
que os colegas adivinhem de que anfíbio se trata. O aluno que primeiro adivinhar a espécie sorteia outro 
cartão e o jogo prossegue. O professor poderá dividir os alunos em equipas. Para facilitar, pode-se 
deixar a apresentação das espécies a passar durante o jogo.

Público-alvo: 3º ciclo e Secundário

Objectivo: discutir ameaças e medidas para a conservação da fauna.

Procedimentos: 

Uma estrada foi construída há pouco tempo e atravessa uma grande área de campo. Nos últimos meses, 
sapos e lagartos têm sido atropelados ao tentar passar para o outro lado da estrada. Os ambientalistas 
estão descontentes e um grupo de biólogos e engenheiros reúne-se para encontrar uma solução… Neste 
Role Playing Game os alunos assumem o papel de biólogos e engenheiros, e devem apresentar uma 
solução para o problema na estrada.



ATIVIDADE 13: Salvem os anfíbios! 

Público-alvo: 3º ciclo e Secundário

Objectivo: discutir medidas para a conservação de espécies ameaçadas.

Procedimentos: 

os alunos são divididos em grupos de trabalho. Cada grupo receberá a ficha de uma espécie ameaçada e 
a descrição de um problema local envolvendo a espécie. Deverão identificar as ameaças e propor um 
projecto de conservação. No final, os grupos deverão apresentar-se numa “conferência” mediada pelo 
professor, onde as propostas serão debatidas por todos.

Contatos

Museu Virtual da Biodiversidade
Cátedra Rui Nabeiro «Biodiversidade» 
CIBIO - Universidade de Évora

Casa Cordovil, 2º andar
Rua Joaquim Henrique da Fonseca
7000 - 890 Évora

T. 266 759 350
E. museubiodiversidade@uevora.pt
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