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1 O principiño

O principiño narra a historia dun piloto que, mentras intenta reparar 

o seu avión averiado no medio do deserto do Sáhara, atopouse cun 

pequeniño príncipe que ven do asteroide B612.

O pequeno príncipe díxolle o piloto que xe dibuxara un año.

O principiño nunca olvidaba unha pregunta.

O piloto empezara a descubrir a fascinante historia do principiño e 

comeza polo seu asteroide, onde vivía con tres volcais. Se entretiña

xogando nos volcáns: dous activos e un inactivo, as malas herbas e

vendo as postas de sol.

2 Que é o principiño?

O principiño é o personaxe principal do relato. Vive nun asteroide 

que abandonou para viaxar polo universo e buscar un amigo. 

Cando chega a terra coñece o piloto o cal lle conta as súas 

impresións sobre o mundo dos adultos, sempre están ocupados nos

seus asuntos, e a sua incapacidade para darlle valor as cousas que 

realmente son importantes na vida.

O principiño representa a o neno que todos levamos dentro, 

sentimentos de amor, esperanza e inocencia.



A sua forma de velo mundo motiva o piloto para reencontrarse.

3 Frases do principiño

“O esencial é invisible para os ollos”

Significa que o verdadeiro valor das cousas escondense ós ollos

pero non o corazón.

“Se ti ves por exemplo as catro da tarde, dende as tres comezarie a

ser feliz.”

Expresa a felicidade que produce e a amizade.

“Eres responsable para sempre do que tes domesticado”

Significa que debemos coidar e cultivar as relación de amizade.

“Só tes que pedir a cada un o que cada un pode dar”

O rei era incapaz de ordear algo irracional.

4 Personaxes

O principiño

O principiño é o personaxe principal do relato. Vive nun asteroide en

busca dun amigo.

O principiño representa o neno que todos levamos dentro. Os 

sentimentos.

O piloto



O piloto é o narrador da historia do principiño.

Coñece o principiño, cando se avaría o seu avión no medio do 

deserto do Sáhara.

A flor

A flor é o obxeto de amor do principiño, pero a relación era difícil. 

Pese a que o principiño a coida e a protexe.

O zorro

O zorro é o primeiro amigo que atopa o principiño na súa viaxe.

O año e a caixa

O pequeño príncipe pide ó piloto que lle debuxe un año. El acaba 

debuxando unha caixa e dille que o año está dentro.

O elefante dentro dunha boa

O narrador di que cando era un neno, diseñou un elefante dentro 

dunha boa, pero os adultos non entenderon o debuxo, so vian un 

sombreiro, así que decidiu deixar de debuxar e adicarse a cousas 

importantes.

Por iso o narrador esquece a sua carreira coma debuxante e está a 

ser piloto.

O astrónomo



Un astrónomo turco fai un descubrimento nun gran congreso de 

astrónomos, pero ninguén creía o seu descubrimento por mor da 

sua roupa.

Os baobabs

Todos os días o pequeño príncipe limpa o chan do seu planeta, 

impendido que un deles sexa un baobabs.

A serpe

A serpe é o primeiro personaxe con quen fala o pequeño príncipe 

cando chega á terra.

O rei

O rei é o personaxe que afirma reinar para todo o universo.

O borracho

O borracho é un personaxe que bebe para esquecer as súas penas.

O home de negocios

O home de negocias está demasiado ocupado nas suas contas.

O faroleiro



É unha das persoas que máis apreza o pequeno príncipe, porque 

polos menos realiza unha tarefa.

O xeógrafo

O xeógrafo é un home con

moito coñecemento sobre

xeografía

O vaidoso

O vaidoso é un personaxe

excéntrico, que vive so no seu

planeta pero que ten unha

enorme vaidade.


