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TRABALHO LITERÁRIO 
 
 
 
 
 

O termo “bullying” compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais 

e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente. De forma sensível e delicada, este livro 

que estamos estudando aborda a relação entre as crianças no ambiente escolar. 

 

1 – No livro, releia da página 04 a 12 e responda às questões abaixo: 

a) A menina havia descoberto que os pontinhos que temos em nosso coração são cheios 

de memórias que guardamos para compor o livro da nossa vida.  

     Como começou a história desse pontinho? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) No 5º parágrafo da página 04, o narrador diz que “às vezes, até algumas crianças que 

não falavam achavam graça. Um dia, um dos meninos olhou para a menina de um jeito 

zombeteiro”.  

     Procure, no dicionário, o significado da palavra zombeteiro e escreva nas linhas 

abaixo. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2 – Marque com um X a resposta correta. 

a) Diante das provocações dos colegas, a menina ficou: 

(       ) feliz       (      ) triste         (      ) animada          (       ) brava 

b) Os meninos continuavam a provocá-la, até que algumas colegas começaram a: 

(       ) defendê-la         (        ) rir           (       ) chorar        (      ) provocar 

Bullying não é amor! 



 

3 – Com as provocações dos colegas, a menina ficava nervosa e, quanto mais ela ficava, 

mais eles a provocavam.  

      Em sua opinião, que a menina deveria fazer para os colegas pararem com as 

provocações? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4 – Com o tempo, a menina foi se isolando. Ela começou a acreditar em tudo o que 

escutava a seu respeito.  

       Circule as atitudes que seus colegas deveriam ter para com ela. 
 

amizade          desprezo              respeito      raiva 

           compreensão            amor         provocação 

5 – Por que, em casa, seus pais começaram a perceber que algo estava errado com a 

filha? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6 – Qual foi à reação da menina diante das observações dos pais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7 – Faça um bonito desenho, representando essa parte da história. 

 

           

 

 
 
 
 
 
 

 


