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Caderno de atividades do livro Lino,
o menino soldado que virou herói
Exercícios de interpretação textual
1 – Qual o nome completo de Lino?
2 – Onde Lino nasceu?
3 – Como se chamavam os pais de Lino?
4 – Em que mês Lino nasceu?
5 – O que Lino gostava de fazer quando criança?
6 – Como Lino se vestia no dia do seu aniversário?
7 – Quem vinha brincar com Lino na sua casa?
8 – Do que Lino e seus amiguinhos quiseram brincar num certo dia?
9 – Como foi a brincadeira que Lino e os seus amiguinhos inventaram?
10 – De que Lino viajou para Recife?
11 – De que Lino viajou para o Rio de Janeiro?
12 – De que Lino viajou para a Itália?
13 – O que Lino escreveu para o seu pai?
14 – O que dizia o bilhete de Lino para o seu pai?
15 – O que Lino gostava de fazer quando estava viajando no navio?
16 – O que ocorreu na brincadeira que não foi bom?
17 – Por que Lino e os seus amiguinhos decidiram não mais brincar
daquela brincadeira?
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18 – O que Lino ganhou após a sua morte?
19 – Qual foi o presidente que ajudou com o transporte dos restos mortais
de Lino para o Brasil?
20 – O que você achou de Lino?
Exercícios para o bom pensar
1 – O que é coragem?
2 – Por que devemos ser corajosos?
3 – Por que devemos lutar pelo que queremos?
4 – Por que devemos ficar do lado dos nossos amigos sempre?
5 – O que é virtude?
6 – Por que devemos ser virtuosos?
7 – Como nos tornamos virtuosos?
8 – Por que as guerras destroem os países?
9 – Por que devemos evitar as guerras?
10 – Por que os soldados sofrem nas guerras?
11 – Por que os soldados têm que ser corajosos nas guerras?
12 – O que as guerras podem fazer com uma pessoa?
13 – Como você acha que se sente uma criança em meio a guerra?
14 – O que é uma guerra para você?
15 – Por que muitas pessoas morrem nas guerras?
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16 – O que podemos fazer para evitar as guerras?
17 – Você acha que os soldados choram nas guerras? Se sim, por quê?
18 – Como você acha que é a vida de um soldado na guerra?
19 – Você gostaria de ser um soldado? Por quê?
20 – Deixe aqui a sua mensagem de paz para o mundo.
21 – Desenhe um mundo onde as pessoas sejam todas amigas e amem
umas as outras.
Caro professor, este caderno de atividades é apenas um pequeno auxílio
para trabalhar a obra “Lino, o menino que virou soldado” em sala de aula.
Há muitas outras questões que podem ser abordadas e outros assuntos,
também. Aqui coloquei as questões que mais chamaram a minha atenção,
mas dependendo da sua aula e dos seus alunos outros temas podem ser
abordados e discutidos em sala de aula. A proposta que recomendo é a de
que se faça uma reflexão sobre o problema das guerras entre os países e
que as crianças possam pensar com isso num mundo melhor, num mundo
onde não haja guerras e sim amor entre as pessoas. Que a paz possa ser
celebrada e discutida em sala de aula. Para isso podem ser expostos
cartazes em sala de aula sobre a paz, o amor ao próximo, a amizade, as
pessoas que lutaram e lutam pela paz no mundo e outras coisas que
acharem importantes.
Meu contato para quem quiser mais auxílio com a obra
7rosangelatrajano7@gmail.com
99816 – 0182 – WhatsApp

