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O PRINCIPIÑO
1 QUE É O PRINCIPIÑO?

É unha narración do escritor Antonie de Saint-Exupéry.O principiño é un
dos mellores libros de todos os tempos, é un clásico contemporáneo da
literatura universal.
Foi considerado como un libro para os nenas/os.
Foi publicado en abril de 1943,en Estados Unidos durante a II Guerra
Mundial.

2 RESUMO PRINCIPIÑO

O  principiño  é  unha  historia  dun  piloto  que  esfragou  no  deserto  do
Sahara. Atópase cun pequeno príncipe que viña do asteroide B612. Un día
no chan do asteroide apereceu unha rosa. O piloto empezara así a facer
unha historia sobre o principiño.

3.ANÁLISE DE FRASES DO PRINCIPIÑO

1. O ESENCIAL É INVISIBLE PARA OS OLLOS.

-Solo se ve ben co corazón.

2.FOI O TEMPO QUE PASOU COA SÚA ROSA QUE A FIXO TAN
IMPORTANTE.

-As relacións e os afectos son os que vas collendo a o longo do tempo; a 
importancia de o tempo que pasas coas persoas que queremos.

3. SE TI VES, POR EXEMPLO, AS CATRO DA TARDE, DENDE AS
TRES EN PUNTO COMEZAREI A SER FELIZ.

-Quere dicir que a felicidade que nos produce ver algún ser querido 
comeza antes de que el chegue.



4. VOSTEDE É RESPONSABLE POR SEMPRE DO QUE DOMOU.

-Quere dicir que cando tes h relación ou amizade con outra persoa fai que
sexamos responsables do que ocurra con esa relación.

5. SÓ TES QUE PEDIR A CADA UN O QUE UN PODE DAR.

-Isto quere dicir que só se pode mandar o que se pode facer.

ANÁLISE DAS PERSONAXES

O PRINCIPIÑO

O Principiño é a persoaxe principal. Vive nun asteróide que abandonou. 
Cando se estrelou coñeceu un piloto e contoulle as historias que vivíu.

O Principiño representa o neno que todos levamos dentro.

O PILOTO

O piloto é o narrador da historia, coñece o valor de ser neno.

A FLOR

É o amor do Principiño.

O ZORRO

O zorro é o primeiro amigo que ten o Principiño. Na súa viaxe explicoulle 
que era domesticar.

O CORDEIRO E A CAIXA

O Principiño pídelle ao piloto que lle debuxe un cordeiro, pero debuxoulle 
unha caixa e díxolle que dentro dela estaba o seu cordeiro.

O ELEFANTE DENTRO DA BOA

Cando o narrador era pequeno debuxou un elefante dentro dunha boa e 
ensinoullo os maiores, e eles dixéronlle que era un sombreiro. Anos máis 
tarde encontrouse co Principiño e díxolle que facía o elefante dentro da 



boa.

O ASTRÓNOMO

Un astrónomo turco descubriu o asteroide no que viña o Principiño, pero 
non lle fixeron caso pola súa roupa. Anos máis tarde intentouno coa roupa 
que se levaba e fixéronlle caso.

OS BAOBAS

Todos os días o Principiño tiña que quitar as sementes de baobas porque 
senón sería un desastre.

A SERPE

É a primera persoaxe co que fala o Principiño. 

O REI

O rei dí que el é o que manda en todo o espazo.

O BORRACHO

O borracho bebe para olvidar a vergoña e o Principiño ao velo 
entristécese.

O HOME DE NEGOCIOS

O home de negocios sempre está ocupado das súas contas para mercar 
moitas estrelas.

O XEÓGRAFO

O xeógrafo coñece moi ben a xeografía.

O VAIDOSO

O vanidoso é un excéntrico que vive só nun planeta que fai a súa vida 
mellor.


