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ACT 1. Que é o libro do principiño?

O principiño é unha narración do escritor francés, Antoine de Saint-Espéry. 
Conta a historia de un príncipe que sae do seu asteroide a unha travesía polo 
universo e coñece un montón de personaxes como o aviador, o zorro...
O principiño foi publicado en abril de 1943,a obra non puido ser imprimida en 
Francia. O libro foi traducido a millóns de linguas.

ACT 2. RESUMO  

Conta historia de un principiño que visita diversos planetas pero tivo  que 
deixar o seu planeta o asteroide B-612 e a súa rosa. Atópase cun aviador, un 
zorro, un borracho, home  de negocios,o vaidoso e moitos mais. Logo quere volver
onde a súa rosa.

ACT 3. ANÁLISE DE FRASES

O ESENCIAL É INVISIBLE PARA OS OLLOS

Esta frase  dilla o zorro ao principiño. Significa que o verdadeiro valor das 
cousas se escapa aos ollos.

FOI O TEMPO QUE PASACHES COA TÚA ROSA O QUE A FIXO TAN IMPORTANTE

Dille o zorro ao principiño. Significa que as relaciones e os afectos se 
cultivan co tempo, e todo iso é o que fai valiosa unha relación. 

ACT.4 PERSONAXES DO PRINCIPIÑO

O Principiño
O Principiño é o personaxe principal do conto. Vive nun asteroide, que abandonou
para viaxar en busca dun amigo. O príncipe representa o neno que levamos dentro 
e os sentimentos de amor,esperanza e inocencia.

O Aviador
O Aviador é o narrador da historia do principiño. Coñece ao principiño no 
deserto do Sáhara onde tivo una avaría.

A Rosa
A Rosa é o amor do principiño. Pero a relación era difícil,pese a que a cuida e 
a protexe con valor.

O Raposo
O Raposo é o primeiro amigo que encontra o principiño. Explícalle ao principiño 
que a amizade é un proceso de domesticación.

O año e a Caixa
O principiño dille ó piloto que lle debuxe un año, pero non lle gusta. Despois 
de varios intentos enfádao e debuxa unha caixa e dille que o año que quere está 
dentro.

O Elefante dentro da Boa
O narrador conta que,cando era un neno debuxou unha boa facendo a dixestión dun 
elefante. Primeiro non o entenderon por iso debuxou outro debuxo que estaba 
aberta e esta vez o entenderon.

O Astrónomo
Un astrónomo descubriu o asteroide e o presentou en público pero non lle 
aceptaron porque o xulgaron polo traxe que levaba. O intentou mais tarde e lle 



aceptaron porque cambiou de traxe; os maiores son raros!

Os Baobabs
Ao principiño preocupábanlle os baobabs porque crecen demasiado,ata poden 
destruír o seu planeta.

A Serpe
A serpe é un personaxe co que fala na TERRA. É un,sabio, que fala dun xesto 
enigmático.

O Rei
O rei é un personaxe que afirma reinar todo o universo.

O Borracho
O borracho é un personaxe que bebe para esquecer a vergonzade beber.

O Home de Negocios
O home de negocios está demasiado ocupado nas súas contas para atender ao 
principiño. Pensa que é rico é ten todas as estrelas do universo.

O Faroleiro
O faroleiro é un dos personaxes que agrandan ao principiño, porque alo menos 
facía unha tarefa útil.

O Xeógrafo
o xeógrafo é un home con moito coñecemento da xeografía.

O Vaidoso
O vaidoso é un personaxe excéntrico e ten necesidade de ser admirado.
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