
CONCURSO DE LEITURA 2012 / 2013 
2.º Ciclo (5.º e 6.º anos) 

 

Obra escolhida – “O Principezinho”, de Antoine de Saint-Exupéry 

Inscreve-te junto do teu professor de Português, até ao final de janeiro! 

Data de realização da Ficha de Leitura – 11 de março 
Grupo Disciplinar de Português, em articulação com a Biblioteca Escolar e em parceria com a Câmara Municipal de Ponte da Barca.  

  

 

 

“O essencial é invisível aos 
olhos” 

Cada um de nós pode ser um 
principezinho e fazer a diferença 
na vida de alguém. Ser único tal 
como a rosa era única! 

Mas, para isso, é preciso seguir as 
sábias palavras da raposa: saber 
cativar e deixar-se cativar! 

“ (…) se vieres às quatro horas, às 
três, já eu começo a estar feliz.  ” 

 

 

 

 

Para saberes algo mais... 

Esta história foi traduzida em 

muitas línguas, foi lida por 

milhares de pessoas, pequenas e 

grandes, e também por aqueles 

que, tendo-a lido quando eram 

pequenos a voltaram a ler na idade 

adulta. Tal como tu talvez daqui a 

muitos anos voltes a lê-la… 

  

  

Sinopse 
 
Esta é a história de um menino que 

vivia num asteroide com a sua 

linda rosa vermelha. Um dia, ele 

resolveu viajar e visitou a Terra, 

onde conheceu um grande amigo. 

Esta história revela-te um segredo 

muito simples e ao mesmo tempo 

muito sábio: é que as coisas mais 

importantes da vida são muitas 

vezes invisíveis para os olhos – só 

com o coração é que podemos vê-

las! 

 

 

 

Se tens um amigo sincero, 
não mais te sentirás sozinho. 
 
“Foi o tempo que dedicaste à tua rosa 

que fez a tua rosa tão importante.” 

 “ Os homens deixaram de ter tempo 

para conhecer o que quer que seja. 

Compram as coisas já feitas aos 

vendedores. Mas como não há 

vendedores de amigos, os homens 

deixaram de ter amigos.” 

 

 


