
PERGUNTAS: LINK E AS ESTRELAS CADENTES 

PORTUGUÊS 

 

Capítulo 1: 

1) Por que você acha que Link ficou frustrado e confuso quando falou com seus pais 

sobre seu futuro? 

2) Como você se sente quando seus pais discutem sobre você? 

3) O que deixa você frustrado (a) e confuso (a)? 

4) Por que Link achou que iria decepcionar seus pais? 

5) O que você acha que Link vai fazer? 

Capítulo 2: 

1)  Por que a mãe de Link estava chateada? 

2)  Por que Link foi embora com raiva? 

3)  Se você fosse Link, o que diria para a mamãe e Índigo? 

4)  O que você faz que irrita seus pais? 

5)  Você faz de propósito ou está apenas sendo travesso? 

Capítulo 3: 

1)  O que você quer ser no futuro? 

2)  Que sonhos seus pais têm para você? 

3)  Esses sonhos confundem você sobre o que escolher? 

4)  Você acha que foi uma boa ideia o Link parar de correr? 

5)  Por que ele estava confuso? 

6)  Quando Link ficou arrasado, o que você teria dito a ele? 

Capítulo 4: 

1) Por que Gray não queria seguir Link até a montanha? 

2) Você já fez coisas que aquela voz interior disse para você não fazer? 

3) Você se lembra de quando sua teimosia o (a) colocou em perigo? 

Capítulo 5: 

1) Quando você sentiu medo, o que você fez? 

2) Quando você sentiu raiva de suas decisões? 

3) Como você resolveu isso? 

4) Como Link se sentiu quando finalmente alcançou o topo da montanha e viu algo 

diferente do que esperava? 

5) Você se lembra de uma época em que trabalhou muito para conseguir algo e acabou 

sendo uma decepção? O que você fez? 

Capítulo 6: 



1) Por que Link se sentia como uma estrela cadente? 

2) O que Link procurava em sua viagem? 

3) Em que você acha que é como Link? 

Capítulo 7: 

1) Como Link acabou em uma jaula?  

2) O que você acha que ele poderia ter feito de forma diferente? 

3) Por que Link não pertencia aos animais maus?  

4) Em que ele era diferente? 

5) Você já foi colocado em um grupo no qual se sentia fora do lugar?  

Capítulo 8: 

1) Por que Link estava tão confuso com suas emoções? 

2) Algumas de suas emoções deixam  você confuso (a)? 

3) Por que você acha que a zebra sentiu paz? 

4) Por que Link não se sentiu  tranquilo? 

5) Em que você é diferente de sua família? E em que é igual?  

Capítulo 9: 

1) Por que Link gostou de David?  

2) Como você se sente quando os outros julgam você?  

3) Quem o (a) entende melhor? 

4) Quem não entende você de jeito nenhum? 

5) Qual foi a lição mais importante que Link aprendeu com David? 

Capítulo 10: 

1) Por que Link estava com raiva?  

2) Como ele reage quando não consegue o que quer? 

3) Como você reage quando não consegue o que quer? 

4) Como você acha que Link poderia ter resolvido essa questão? 

5) Como você lida com situações estressantes? 

6) Como você enfrenta seus medos? 

Capítulo 11: 

1) Por que Link teve sucesso no programa espacial?  

2) O que você deve fazer para ter sucesso no que deseja fazer?  

Capítulo 12: 

1) Por que Link pôde resolver o  problema do incêndio no motor? 

2) Ao relatar todas as experiências de sua vida, o que Link criou?  

3) Qual foi, para você, a última coisa que Link teve que fazer para completar sua 

constelação?  

4) Onde fica a casa de Link? 

5) Por que ele tinha muitas casas? 



 

Capítulo 13: 

1) Quem você acha que mais influenciou Link em sua vida? 

2) Quem mais influenciou você em sua vida?  

3) Por que Link visitou a Sra.  Árvore mais uma vez?   

4) O que impediu Link de mostrar aos pais o quanto ele os amava?  

Capítulo 14: 

1) Em que Link e sua avó eram parecidos? 

2) Como eram iguais? 

3) Que conselho a vovó deu a Link sobre respeitar os outros? 

4) Como Link era  um conector ou intermediário entre as pessoas? 

5) Em que Link se parecia com uma estrela cadente? 

6) Quais partes suas são como Link? 

7) Quais estrelas cadentes você gostaria de perseguir? 

 


