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ACT.1 QUE É O PRINCIPIÑO?

O  principiño  é  unha  narración  do  escritor  francés  Antoine  de  Saint-
Exupéry,  que  conta  a  historia  dun  pequeno  príncipe  que  parte  do  seu
asteroide a unha travesía polo universo,
onde descubre a extraña forma en que
os  adultos  ven  a  vida  e  comprenden  o
valor do amor e a ledicia.
O principiño e considerado como un dos
mellores  libros de todos os tempos.
O  libro  foi  traducido  a  decenas  de
linguas.

ACT. 2 RESUMO DO PRINCIPIÑO

O príncipe conta a historia dun piloto que, ao tentar arranxar o seu avión 
no medio do deserto do Sáhara encontrou un pequeno príncipe. Un día no 
chan do asteroide B-612 naceu unha flor.

Trata do mundo dos adultos, tan ocupados sempre en cuestións serias e 
importantes.

ACT.3 ANÁLISE DE FRASES

“O ESENCIAL É INVISIBLE PARA OLLOS”

Esta frase é dita polo zorro ao Principiño.

Significa que as relaccións de afectos son cultivadas ao longo do tempo.

“FOI O TEMPO QUE PASOU COA SÚA ROSA O QUE A FIXO TAN
IMPORTANTE”

A frase dilla o zorro ao principiño. Significa que as relacións e afectos son
cultivadas ao longo do tempo.



SE TI VES, POR EXEMPLO AS CATRO DA TARDE, DENDE AS TRES
ENPEZAREI A SER FELIZ.

Esta  frase  dilla  o  zorro  ao  Principiño.  Significa  cando  cultivas  unha
relación, amizade ou amor con outra persoa .

ACT.4 PERSONAXES

O principiño: é o personaxe principal do relato. Vive nun asteroide, que
abandonou para viaxar polo mundo e o universo en busca dun amigo.

O principiño representa ao neno que todos levamos dentro do corazón.

O  piloto é  o  narrador  da  historia.  Cando  era  un  neno  quería  ser
debuxante, pero os adultos non o deixaron. Retrata a importancia de 

seguir os soños.

A flor é o obxeto de amor do principiño,  pero a súa relación é difícil,
aínda que o principiño a cuida e a protexe.

O raposo é o amigo do principiño que encontra na Terra.

Explícalle  que  a  amizade  é  un  proceso  de  domesticación  na  que  dúas
persoas entablan unha relación única.

O año e a caixa: o principiño pídelle ao piloto que lle debuxe un año, e
debúxalle unha caixa onde dentro está o seu año. O debuxo representa o
poder da imaxinación.

O elefante dentro dunha boa. O narrador conta que cando era pequeno
mandáronlle debuxar un elefante dentro dunha boa, os adultos pensaron
que era un sombreiro, e dixéronlle que se adicara a outra cousa, foi así
como  se  fixo  piloto.  Este  debuxo  simboliza  o  enganosas  que  poden
resultar as apariencias.

O astrónomo. Un astrónomo turco descubriu un planeta, o asteroide B-
612. Cando foi a explicarlle aos outros astrónomos non o creron porque
levaba unha bata. Despois de 15 anos volveu a explicarllo e si o creron



porque ía vestido cun traxe.

Os  baobabs.  Tódolos  días  o  principiño  arrancaba  herbas  no  seu
planeta.Tiña medo de que os baobabs dominaran o seu planeta.

A serpe. É o primeiro personaxe con que conversa o principiño na terra. É
un personaxe sabio, fala dun modo enigmático.

O rei. É o personaxe que representa o poder.

O borracho.  É  un  personaxe  que  bebe  para  esquecer  a  vergoña  de
beber.Representa as persoas que para fuxir da realidade refúxiase nun
vicio.

O home  de  negocios.  É  o  personaxe  demasiado  ocupado  polos  séus
negocios non lle presta atención ao principiño. Representa os adultos que
pasan a vida preocupándose de ter posesións ridículas sin valorar o que
teñen ao seu redor.

O faroleiro. É un dos personaxes que máis agrada ao principiño pois a súa
tarefa é útil.

O xeógrafo. É un home con moitos coñecementos de xeografía.

O vaidoso. É un personaxe excéntrico, vive só no seu planeta e crese o
mellor, cando o aplauden fai reverencias. 


