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O PRINCIPIÑO 

Act. 1 Que é o libro do principiño? 
O libro do Principiño escribiuno Antoine de Saint-Exupéry.O principiño é
un neno que vive no asteriode que os astrónomos chaman Asteroide B-612.
O principiño vive nun planeta moi pequeno.O principiño encontrou no seu
planeta unha nova especie,era unha rosa. Un día enfadárnse e o pricipiño
foise. Foi por moitos planetas: polo do rei ,o borracho...
Logo coñeceu un raposo e convertéronse en amigos.

Act.2 - Resumo
O pricipiño narra a historia dun piloto que cae no Sáhara e atópase co
principiño e dille que lle pinte un año. O piloto pintoulle moitos 
pero el queria o da caixa. O pricipiño pasou por moitos planetas polo do o
borracho,o rei...Logo coñeceu un zorro que lle dixo este segredo:”so se ve
ben co corazón o esencial  é invisible para os ollos”.
Logo despedíronse e foron felices.

Act.3 Análise das frase do principiño

“O ESENCIAL É INVISIBLE PARA OS OLLOS”

Esta frase dilla o zorro ao Principiño. Significa que o verdadeiro valor das 
cousas escápase aos ollos. Pero so se ve ben co corazón. E esto tamén 
representa amizade.

Act. 4 Personaxes

O pricipiño

É o protagonista.Vive nun planeta moi pequeno chamado asteroide B-612 e
vai ao planeta Terra en busca dun amigo.

O zorro



É o que se faiamigo do principiño e pídelle que o domestique.

O piloto

É o  narrador  do  conto.Atópase  co  principiño  no  Sáhara  e  o  principiño
pídelle que debuxe un año.

A rosa

Está no planeta do pricipiño.O principiño  quérea moitísimo.

O vaidoso

Está nun dos planetas que visita o principiño cando sae do seu planeta.

O vaidoso e un señor moi ben vestido.

O rei

E un dos que manda moito e o principiño quería que lle fixese unha posta

de sol.

O home de negozos

É un personaxe que esté moi ocupado e non pode atender ao principiño.

O faroleiro

Esta todo o día nas farolas porque é o seu traballo.

O año e a caixa

A caixa e o año son debuxos que o principiño lle pediu ao piloto.O piloto
fíxolle moitos años pero el quería unha caixa.

O astrónomo

É o que descubriu o B-612 o sea o planeta do principiño. Presentouno nun
congreso e ninguén o creu debido ao aspecto que levaba, pero despois de
moitos anos o creron.

O borracho

É un personaxe que bebe para perder a vergoña de beber.



O elefante dentro da boa

O narrador é o que fixo o debuxo de pequeno dunha boa tragando a un
elefante pero os adulto dixerón que era un sombreiro entón esqueceu  a
súa carreira de pintor.

Os baobabs

Todos os días o principiño limpa o chan do seu planeta para que os baobabs

no invadiran o seu planeta.

A serpe

É a  primeira  que  fala  co  principiño  ao  chegar  a  Terra.  Fala  de  xeito
enigmatico.Sera  quen  envía  o  pequeno  príncipe  a  casa,  grazas  a  súa
mordida velenosa.


