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Act. 1 Que é o Principiño?

O Principiño é unha narración curta do escritor francés Antoine de Saint-
Exupéry.
O  Principiño  e  considerado  como  uns  dos  mellores  libros  de  todos  os
tempos.
Foi publicado en abril de 1.943,en Estados Unidos.

Act. 2 Resumo do Principiño

O Pricipiño conta a historia dun piloto que, ao tentar arranxar o seu avión 
no medio do deserto do Sahara, encóntrase un pequeno príncipe que ven 
do asteroide B-612.
Un día no chan do asteroide do pequeno principe nace unha flor.
Na terra, o pequeno príncipe entrará en contacto cos animais, as flores e 
as persoas.

Act.3 Análise de frases

“O esencial é invisible para os ollos.” 

Esta frase dilla o zorro ao Principiño. Isto significa que o verdadeiro valor
das cousas escapa aos ollos, pero non ao corazón.

“Foi o tempo que pasou coa súa rosa o que a fixo tan

importante”

A frase  é  dita  polo  zorro  ao  Principiño.  Significa  que  as  relacións  de
afectos son cultivados ao longo do tempo.

“Se ti ves, por exemplo, ás catro da tarde, dende as tres en punto
empezarei a ser feliz.” 



Esta  frase dícella  o  zorro ao Principiño.  Expresa  a  felicidade que nos
produce a amizade ou amor con outra persoa.

“Vostede é responsable por sempre do que domou”

A frase é dita  polo  zorro ao pequeno príncipe.  Significa  que debemos
cidar e cultivar as relacións de amizade ou amor.

Act. 4 Personaxes

O Principiño

O Principiño é o personaxe principal do
relato. Vive nun asteroide.
O Prinipiño representa o neno que todos
levamos no corazón os sentimentos e a
amizade.

O Piloto

O piloto é o narrador da historia do
Principiño, cando se averia o seu avión no
medio do deserto do Sáhara.

A Flor

A flor é o obxeto de amor do Principiño.
Pero a súa relación con ela é difícil.

O Zorro

O zorro é o primer amigo do Principiño na
súa viaxe.
Explícalle ao Principiño que a amizade é un
proceso de domesticación

O Año e a Caixa

O Principiño pídelle ao piloto que lle
debuxe un año.



O Elefante dentro da Boa

O narrador conta que, cando era un neno e
debuxou un elefante dentro dunha boa.

O Astrónomo

Un astrónomo turco foi o descubridor do
asteroide B-612, fogar do Principiño.

Os Baobabs

Todos o días, o Principiño limpa herbas do
chan do seu planeta.

A Serpe

A  serpe  é  o  primeiro  personaxe  con  que
conversa o Principiño na Terra.

O Rei

O rei é un personaxe que dice reinar sobre o
universo.

O Borracho

O borracho é un personaxe que bebe para
esquecer a vergoña de beber.



O home de negocios

O home de negocios é un personaxe demasiado
ocupado nas súas contas como para atender
ao Principiño.

O Xeógrafo

O xeógrafo é un home con moitos coñecementos
sobre a xeografía.

O Vaidoso

O vaidoso é un personaxe excéntrico que
vive só nun planeta. É unha representación
de aquel que non se preocupa polos demáis.


